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MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

“Eğitim ve Kültür Organizasyonları” modülü ile eğitim ve
kültür organizasyonları düzenleme sürecini takip etmek.
Genel Amaç
Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandı ğında konferans,
sempozyum, seminer, kongre organizasyonları sürecini takip
ederek düzenleyebilecektir.
Amaçlar
1. Konferans organizasyonu sürecini takip ederek düzenleyebilecektir.
2. Sempozyum organizasyonu sürecini takip ederek düzenleyebilecektir.
3. Seminer organizasyonu sürecini takip ederek düzenleyebilecektir.
4. Kongre organizasyonu sürecini takip ederek düzenleyebilecektir.
ORTAM
Organizasyon firmaları, çeşitli mekânlar.
DONANIM
Organizasyonları planlamak için gerekli araç ve gereçler,
bilgisayar, katalog vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Organizasyon hizmetlerinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, kurumların sosyal,
kültürel ve kurumsal yaşamlarında da önemli değişikliklere neden olmaktadır. Her alanda
olduğu gibi toplumsal gelişime bağlı olarak yaşanan bu değişimler, eğitim ve kültür organizasyonlarının düzenlenmesine olanak sağlamaktadır.
Bu modülde bilgi paylaşım ortamları olan eğitim ve kültür organizasyonlarını bulacaksınız. Eğitim ve kültür organizasyonlarında belli bir görüş ve düşünce ile yaşam şeklini
paylaşan insan topluluklarının etkilenmesi ve bilgi paylaşımı söz konusudur. Kültürel alt
yapı tarafından şekillendirilmiş bir kitle karşısında olduğumuz unutulmamalıdır. Çağa ayak
uydurmak, gelişmeleri takip etmeye bağlıdır.
Günümüzde artık en gözde olan meslekler arasında girmiş bulunan Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri’nde hayal gücü zengin, zevkli işler düzenleyebilen, bu işte bilgi ve
beceri kazanan kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. “Organizasyon Sorumlusu” her zaman
mükemmel olmalı, dünyayı izlemeli, ufkunu genişletmelidir. Firmalarını her zaman yeniliklere itebilmeli tarafsız olmalı ve objektif kararlar alarak etkinliklerini eksiksiz gerçekleştirmelidir.
Organizasyon hizmetleri sektörünü seçerek çok renkli, zevkli ve hareketli bir mesleğe
başlamış oluyorsunuz. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli elemanlar bu sektörde her
zaman rahatlıkla iş bulabilirler. Bu mesleği severek ve isteyerek yaparsanız, zamanla kariyerinizde yükseleceksiniz.
Bu mesleği seçtiğiniz için sizi kutluyor, başarılar diliyorum.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet sonunda konferans çeşitleri, konferans mekânları, konferans etkinlikleri ve
konferans donatı elemanlarını öğrenecek; bu sektörde hizmet veren firmalarda araştırma,
inceleme, gözlem ve uygulama yapacak ve organizasyon sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Organizasyon firmalarında konferans çalışmalarını araştırınız.



Çevrede konuyla ilgili yerlerle iletişim kurarak araştırma ve inceleme yaparak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



Farklı konferans konuları araştırarak örnek bir konferans hazırlayınız.

1. KONFERANS
Konferans, hedef kitleye belirli bir sürede iletilerin ya da çeşitli düşünce ve görüşlerin
aktarılması amacıyla düzenlenir.
Bir konuya açıklık kazandırmak ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, sanat,
fikir adamları ve ilgili uzmanların yaptıkları hazırlıklı konuşmalara konferans denir. Konferansın en belirgin özelliği, öğretici olmasıdır. Bu bakımdan söylevlerden (nutuk) ayrıdır.
Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak, hatta bir ürünü tanıtmak konferansın amaçları arasındadır.

Resim 1.1: Konferans
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Konferansta dinleyicilerle konuşmacı arasında doğrudan diyalog kurulamadığı için,
iletinin ne denli alındığının ölçülmesi oldukça zordur. Bu bağlamda konferansların tek yönlü
bir iletişim aracı olduğu söylenebilir.
Konferans boyunca söylenenlerin yeterince ilgi çekebilmesi için konunun yeni ve
güncel olmasının yanında, konuşmacının da hedef kitlenin yapısını ve psikolojisini bilerek
metnini oluşturması ve görsel malzemelerle desteklemesi gerekmektedir.
Konuşma sonunda söylenenlerin kalıcı olması bakımından küçük bir tartışma ya da kısa sorulara verilecek yanıtlar, dinleyicilerin konu hakkında gereksinim duydukları tamamlayıcı bilgileri edinmelerini sağlayacaktır.


Konferansı hazırlarken göz önünde bulundurulması gerekenler:








Dinleyicilerle konuşmacı arasında doğrudan diyalog kurulamaz.
İletilmek istenenin ne denli alındığının ölçülmesi zordur.
Konuşmacı, hedef kitlenin yapısı ve psikolojisini bilerek metnini oluşturmalıdır.
İlgi çekmek için görsel malzemelerden yararlanılmalıdır.
Konferansın öğretici özelliği, nutuklardan farklıdır.
Beden dili kullanılmalıdır.
Bilimsel düşünce, akademik bir konu, orijinal bir görüş, bir tezi savunmak, bir ürünü tanıtmak konferansın işlevidir.

Resim 1.2: Konferans
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Konferans planı hazırlarken yapılması gerekenler:














Konferans veren kişinin dikkat etmesi gereken hususlar:











Konu belirleyiniz.
Konuşmacı seçiniz ve temaya uygun mekânı araştırınız.
Mekânı konferans düzeninde hazırlayınız.
Yer ve tarihi belirleyiniz, maliyet hesabı yapınız.
Duyuru ve tanıtım yapınız. (afiş, broşür vs.)
Görsel ve işitsel donatıları hazırlayınız. (afiş, sinevizyon, bilgisayar, mikrofon vb.)
Etkinlik hazırlayınız. (kahve molası, müzik)
Konferansın güvenliğini sağlayınız.
Ulaşımı sağlayınız.
Konferans sonunda katılımcıya armağan veriniz, çiçek, plaket vs.)
Konferans sonunda sonuç raporu hazırlayınız.

Konu içeriğine uygun kıyafet seçmelidir.
Akıcı ve sade bir dil kullanılmalıdır.
Konuşmacı nutuk (söylev) havasında olmamalıdır.
Beden dilini iyi kullanmalıdır.
Espri düzeyini aşmadan, esprili bir sunu yapmalıdır.
Argo kelimelerden kaçınmalıdır.
Dinleyici seviyesine uygun anlatım yapmalıdır.
Sunu sonunda sorulan sorulara anlaşılır bir şekilde yanıt vermelidir.

Konferans öncesi yapılması gereken hazırlıklar:











Mekân araştırılması,
Zamanın belirlenmesi,
Gelir – gider bütçesi hazırlanması (maliyet hesabı)
Duyuru işlemleri; elektronik ortam, afiş, borşür hazırlama ve sağlanması,
Teknik ekipmanlar; ses, aydınlatma sistemlerinin düzenlenmesi,
Fotoğraf ve video çekimlerinin ayarlanması,
Mekân dekorasyonunun planlanması,
Catering hizmetinin belirlenmesi ve temin edilmesi,
Davetli listesi hazırlaması,
Konferans güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

5

1.1. Konferans Çeşitleri
Konferans; bilimsel bir düşünce, akademik bir konu, özgün bir görüş, bir tezi savunmak, bir ürünü tanıtmak amacıyla yapılır. Konferans çeşitleri:

Kurum içi

Kurum dışı

Bilimsel

Sanatsal

Akademik

Çevresel (bölgesel)

Doğal faktörler

Teknolojik gelişmeler

Uluslararası konferanslardır.


Kurum içi konferanslar: Bilgi alışverişi, işbirliği sağlamak, kurum imajı yaratılmasına yardımcı olmak için düzenlenir.

Resim 1.3: Kurum içi konferans







Kurum dışı konferanslar: Kurum imajını ve üretilen ürünü kullanıcılara tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla yapılır.
Bilimsel konferanslar: Fen bilimleri, sosyal bilimler, hukuk ve siyasi bilimler,
sağlık ve tıp bilimleri vb. konularda bilgilendirmek için hazırlanır.
Sanatsal konferanslar: Sanat olaylarını duyurmak ve dinleyicilere ulaştırmak
için hazırlanır.
Akademik konferanslar: Özgün bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak, yeni
oluşumları aktarmak için hazırlanır.
Çevresel konferanslar: Çevre sorunlarıyla ve gelişmelerle ilgili bilgi aktarımı
yapmaktır. Çevre desteğini kazanmak ve dış çevre ile bilgi alışverişini sağlamak
ve gerekli değişikliklere zamanında uyabilmek için düzenlenir.
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Doğal faktörler: Ulusal ve uluslararası doğal felaketler hakkında dinleyicileri
bilgilendirmek, yapılması gerekenleri anlatmak, soruları yanıtlamak için hazırlanır.

Resim 1.4: Çevresel konf. afişi




Resim 1.5: Teknolojik gelişmeler

Teknolojik gelişmeler: Gelişen dünyada teknolojik gelişmelerden geri kalmamak ve yakalamak adına dinleyicileri bilgilendirmek için hazırlanır.
Uluslararası konferanslar: Her konuda düzenlenebilir, uluslararası üne sahip
kişilerin ve kuruluşların meslekleriyle ilgili bilgilendirme ve tanıtma konferanslarıdır.

1.2. Konferans Mekânları
Konferansın verimliliği ve başarısı için konferans verilen mekânın tipi, ebatları, dinleyicilerin ve konuşmacının duracağı bölümler titizlikle seçilmeli ve fiziksel rahatlık sağlanmalıdır.
Konferanslar çeşitli mekânlarda düzenlenebilir. Bu mekânlar seçilirken müşterinin istekleri ve konferansın özelliği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Konferans mekânları olarak;










Kongre ve sergi sarayları (salonları)
Kültür merkezleri
Şura salonları
Konferans salonları
Resmî kurumların salonları
Özel kurumların salonları
Oteller
Ticaret ve sanayi odaları salonları
Üniversite salonları kullanılabilir.

Fuar ve sergilerde etkinlik olarak hazırlanan konferanslar, mekân özelliğine göre hazırlanır.
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Konferans mekânı hazırlanırken dikkat edilecek noktalar:









Konferans mekânının boyutları dikkatle seçilmelidir.
Oturma düzeni dinleyici sayısına göre yapılmalıdır.
Konferanslarda düzenleme genellikle “U” düzenine göre yapılmalıdır.
Konuşmacı masası veya kürsü, dinleyicilerin rahatça görebileceği şekilde
yerleştirilmelidir.
Salonun ışıklandırma, havalandırma ve gürültü bakımından konferansın
yapılmasına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Ses ve görüntü sistemleri konuşmacının rahatlıkla kullanabileceği, dinleyicilerin de rahatça görebileceği yerlere yerleştirilmelidir.
Konferans verilen salon estetik bir şekilde düzenlenmelidir, abartıdan kaçınılmalıdır.
Tanıtım panoları, afişler uygun yerlere asılmalıdır.

Resim 1.2: “U” şeklinde düzenlenmiş konferans salonu

1.3. Konferans Etkinlikleri
Konferanslar bir gün veya saatlik toplantılar olduğundan, detaylı bir etkinlik programı
hazırlanamaz. Konferanslar; fuar, sergi, kongrelerde etkinlik olarak hazırlanır. Ancak müşteri isteği doğrultusunda konferans başlamadan önce kokteyl hazırlanabilir. Konferans öncesinde veya sonrasında halk oyunu gösterisi, müzik dinletisi, yemek organizasyonu yapılabilir.
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1.4. Konferans Donatı Elemanları
Konferansın etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için donatı elemanları yerinde kullanılmalıdır. Konferanslarda genellikle iki türlü donatı elemanları kullanılmaktadır. Bunlar;
teknik ekipmanlar ve görsel gereçlerdir.


Teknik ekipmanlar


Ses ve ışık sistemleri: Salonun boyu, yüksekliği, kapasitesi ve katılımcı
sayısı göz önünde bulundurularak belirlenir. Teknik alt yapı kurulur. Mikrofon (yaka mikrofonu, veya telsiz mikrofon), slayt, projeksiyon, tepegöz, sinevizyon, lazer pointer, tv, bilgisayar temin edilir. Fotoğraf ve video çekimi yapılacaksa gerekli ön hazırlıklar yapılır.


Görsel gereçler


Bayrak, afiş, döner levha, panolar kullanılabilir.

Resim 1.4: Teknik ekipmanlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULA A FAALİYETİ.
Bir organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Hazırlanan bir konferansın aşamalarını not ediniz. Konferans uygulaması sırasında mekânda bulunmak için izin
alınız ve bilgi birikiminize göre dosya hazırlayınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Organizasyon firması seçiniz.

 İnternet, borşür, kartvizit.

 Randevu alınız.

 Etkili, güzel konuşunuz.

 Konferans planı hazırlayınız.

 Anlaşılır ve açık olmalıdır.

 Planla ilgili sorular hazırlayınız.

 Dikkatli ve titiz olunuz.

 Proje ekibiyle görüşünüz.

 İyi iletişim kurarak güler yüzlü olunuz.

 Çalışanların ekip çalışmalarını izleyiniz.

 İnsan ilişkilerine özen gösteriniz.

 Konferans aşamalarını not ediniz.

 Detaylara özen gösteriniz.

 Afiş ve broşür hazırlıklarını izleyiniz.

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Teknik
ekipman
hazırlıklarını
gözlemleyiniz.
 Catering hizmeti, güvenlik hizmeti vb.
hazırlıklarını not ediniz

 Araştırmacı olunuz.

 Mekân düzenini inceleyiniz.

 Yeniliklere açık olunuz.

 Oturma planı ve araç-gereç süslemelerini dikkatle inceleyiniz.
 Maliyet hesabı yapmayı inceleyip not
ediniz.
 Organizasyonu başından sonuna kadar
izleyiniz.
 Organizasyon sonunda yapılanları not
ediniz.
 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir konferans dosyası hazırlayınız.

 Detaylara özen gösterip, düzenli ve titiz
olunuz.
 Detaylara özen gösteriniz.
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 Araştırmacı olunuz.

 Ortama göre giyininiz.
 Mekân toplanmasını dikkatle izleyiniz.
 Edindiğiniz bilgi ve topladığınız dökümanlardan yararlanarak konferans
düzenleyiniz.

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

Aşağıdakilerden hangisi “konferans”ı tanımlar?
A) Seri konuşmalardır
B) 1-5 konuşmacıdan oluşur
C) Belli bir sürede iletilerin aktarılmasıdır
D) Etkili ve güzel konuşmadır

2.

Aşağıdakilerden hangisi konferansın en belirgin özelliğidir?
A) Öğretici olması
B) Nutuk şeklinde olması
C) Planlı ve düzenli çalışma
D) Ekip çalışması olması

3.

Aşağıdakilerden hangisi konferansın dezavantajıdır?
A) Dinleyicilerle diyalog kurulur
B) Dinleyicilerle doğrudan diyalog kurulamaz
C) Sonunda forum düzenlenir
D) İletilmek istenen ileti ölçülür

4.

Aşağıdakilerden hangisi konferansın konusu değildir?
A) Bilimsel düşünce
B) Akademik konu
C) Ürün tanıtmak
D) Kişisel sorunlar

5.

Aşağıdakilerden hangisi konferans veren kişinin dikkat etmesi gereken noktalardan
değildir?
A) Hedef kitlenin yapısı
B) Hedef kitlenin psikolojisi
C) Beden dilini kullanmak
D) Dinleyiciyle iletişim kurmak

6.

Aşağıdakilerden hangisi konferans mekânı değildir?
A) Kongre – sergi merkezleri
B) Şura salonu
C) Toplantı salonu
D) Düğün salonu

7.

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi konferansı tanımlar?
A) Bilimsel konferans
B) Bilgi alışverişi
C) Sanatsal konferans
D) Akademik konferans
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8.

Aşağıdakilerden hangisi kurumun konferans mekânının özelliklerinden değildir?
A) Mekân tipi
B) Mekânın ebatları
C) Fiziksel rahatlığı
D) Ses düzeni bozukluğu

9.

Aşağıdakilerden hangisi konferans mekânında bulunması gereken araç-gereçlerden
biri değildir?
A) Ses sistemi
B) Görüntü sistemi
C) Billboard
D) Afiş - pano

10.

Aşağıdakilerden hangisi konferansta kullanılan görsel gereçlerden biri değildir?
A) Bayrak
B) Afiş
C) Döner levha
D) Broşür
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden
uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1

Organizasyon firması seçip randevu aldınız mı?

2

Konferans planı hazırladınız mı?

3

Planla ilgili sorular hazırladınız mı?

4

Proje sorumlusuyla (ekibiyle) görüştünüz mü?

5

Çalışanların ekip çalışmasını izlediniz mi?

6

Konferans aşamalarını not ettiniz mi?

7

Etkili ve güzel konuşup, iyi iletişim kurdunuz mu?

8

Detaylara özen göstererek yeniliklere açık oldunuz mu?

9

Afiş, broşür ve teknik ekipman hazırlıklarını izlediniz mi?

Evet Hayır

10 Catering hizmeti, güvenlik hizmeti hazırlıklarını not ettiniz mi?
11 Planlı ve düzenli çalışıp, araştırmacı oldunuz mu?
12 Mekân düzenini izlediniz mi?
13 Yapılan süslemelere dikkat edip estetik yönden değerlendirdiniz mi?
14 Maliyet hesabı yapmayı inceleyip, not ettiniz mi?
15 Dikkatli ve titiz oldunuz mu?
16 Konferans başlangıcında yapılanları gözlemlediniz mi?
17 Konferans sonunda yapılanları gözlemlediniz mi?
18 Bulunduğunuz ortama göre giyinip düzenli oldunuz mu?
19 Bilgi ve dokümanları titizlikle topladınız mı?
20 Dosya planı hazırlayıp, dosya hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyet sonunda sempozyum çeşitleri, mekânları, etkinlikleri ve donatı elemanları
öğrenecek; sektörde hizmet veren firmalarda araştırma, inceleme ve uygulama yaparak sempozyum sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Organizasyon firmalarında sempozyum çalışmalarını araştırınız.



Konuyla ilgili yerlerle iletişim kurarak araştırma ve inceleme yaparak sempozyum planı hazırlayınız.



Sempozyum için grup oluşturup, sınıfta örnek bir sempozyum hazırlayınız.

2. SEMPOZYUM

Resim 2.1: Sempozyum
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Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum denilmektedir.
Yerleşik geleneğe göre, bir sempozyumda en az üç, en çok altı konuşmacı yer almaktadır. Ancak bu bir kural niteliğinde değildir. Konuşmacı sayısında herhangi bir kısıtlama
öngörülmemektedir. Sınırlama en az sayı içindir. Her konuşma 15-20 dakika sürmektedir.
Sempozyum aynı gün içinde tamamlanacağı gibi, birkaç gün de devam edebilir.
Sonucunda forum yapılması kararlaştırılmışsa, konuşmacıların toplam süresinin 1 saati geçmemesi yeğlenir. ( Forum: toplu tartışma)
Sempozyumlarda ele alınacak konular toplumun büyük bir
kesiminin ilgisini çekebilecek
nitelikte olmalıdır. Konuşmacılar
ilgi alanlarına göre seçilmeli; örneğin, eğitimle ilgili sempozyum
yapılıyorsa eğitimci, psikolog,
gazeteci, öğrenci, yönetici, veli
durumundaki kişilerden birer temsilci katılımı sağlanmalıdır. Sempozyumları bir başkan yönetir;
sonunda forum yapılırsa onda da
aynı işlevi üstlenir. Başkan, konuyu açıklayarak konuşmacıları
tanıtır. Daha sonra konuşmacılar
sırayla söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirirler. Konuşmacılardan çıkarılan sonuçlar başkan
tarafından özetlenir.
Resim 2.2: Sempozyum

Sempozyumda amaç; dinleyicileri ikna etmek değil, meseleyi çözümlemeye çalışmaktır.
Dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de, sempozyumun münazara havasından
uzak tutulması gerekir; çünkü aksi takdirde tartışmalar fikir düzeyinden, heyecan ve hisse
kaymış olmaktadır. Konuşmalar, söyleşi şeklinde ve içtenlikle yapılırsa amaca ulaşmak daha
kolay olur. Bunun için de titiz bir hazırlık çalışması gerçekleştirilmesi, konuşmacılar bilgi
deneyimli, hitap etmeyi bilen kişilerden seçilmelidir.
Sempozyumda sunulan bildirilerin kitap hâlinde toplanarak yayınlanması çalışması da,
halkla ilişkiler organizasyon uygulamasının bir başka örneğidir. Uzun dönemde hedef kitleye, örgütünü tanıtma ve olumlu bir kimlik taşıma çabası içindeki halkla ilişkiler organizasyon çalışmaları bu tür etkinliklerden yararlanır. En azından kısa dönemde katılımcılar arasında sıcak bir yakınlık ortamının oluşması bile etkinliğin başarıya ulaşması bakımından
önemlidir.
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Forum: Bilgi paylaşımı amaçlı tartışma mekânlarıdır. Konu hakkında fikirler ifade edilir ve düşünceler sunulur.
Sempozyumda konuşmacıların dikkat etmesi gereken noktalar:










Konu hakkında meseleyi çözümlemelidir.
Münazara havasından uzak olmalıdır.
Konu hakkında titiz bir çalışma yapılmalıdır.
Konuşmacı, konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.
Karmaşık anlatımlardan uzak, sade ve anlaşılır dil kullanılmalıdır.
Argodan kaçınılmalıdır.
Beden dili kullanılmalıdır.
Dil düzeyi, katılımcıların toplumsal statüsü, eğitimi ve dilsel kullanımına göre
belirlenmelidir.
Gereksiz tartışmalardan kaçınılmalıdır.

Sempozyum planı hazırlarken:


















Güncel ve yeni bir konu seçiniz.
Konu hakkında bilgi toplayınız.
Mekân ve zamanı belirleyiniz.
Maliyet hesabı yapınız.
Duyuru ve tanıtım yapınız.
Davetli listesi hazırlayınız.
Konuşmacıları belirleyiniz ( 3 veya 6).
Sempozyum başkanı (yönetici) seçiniz.
Her konuşma süresi 15-20 dakikayı geçmemelidir.
Donatı elemanlarını belirleyiniz.
Olanaklar doğrultusunda donatı elemanı temin ediniz.
Mekânı sempozyum düzenine göre hazırlayınız.
Molalarda etkinlik düzenleyiniz (çay, kahve, müzik, sergi, halk oyunları).
Sempozyumun güvenliği sağlanmalıdır.
Catering hizmetleri planlanmalıdır.
Sempozyumun düzenli yürütülmesi sağlanmalıdır.
Sempozyum sonunda sunular çoğaltılıp dinleyicilere verilmelidir.

2.1. Sempozyum Çeşitleri
Sempozyum; bir konu hakkında dinleyicileri ikna etmek için değil, meseleyi çözümlemek amacıyla yapılır. Sempozyum çeşitli konularda yapılabilir. Bu konuları gruplarsak:





Uluslararası sempozyum
Ulusal sempozyum
Bölgesel sempozyum
Yöresel sempozyum
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İşletme içi (sektör) sempozyum
İşletme dışı (sektör) sempozyum
Uluslararası sempozyum

Resim 2.1: Uluslararası sempozyum

Ülke tanıtımı ile ilgili sempozyumlardır. Uluslararası platforma Türk ve yabancı konuşmacıların katılımıyla organize edilir. Türkiye’nin yurt dışında açtığı bir fuarda-sergide
etkinlik olarak düzenlenebilir. Aynı şekilde Türkiye’nin tanıtımı amacıyla da düzenlenebilir.
Bunların yanında, ülkeye davet edilmiş bilim adamları, sanatçılar, siyasiler vb. kişilerin katılımıyla da sempozyumlar düzenlenebilir.







Ulusal sempozyum: Ulusca herkesi ilgilendiren konuda düzenlenir. Konusunda
uzman kişiler seçilerek sempozyum gerçekleştirilir. Bunlar; akademik sempozyumlar (fen, sosyal, hukuk, sağlık, kültür, sanat) ile toplumsal ve kültürel (sivil
toplum örgütleri, sanatsal) olarak ikiye ayrılır.
Bölgesel (çevresel) sempozyumlar: Doğal faktörler, ekonomik, kültürel, spor,
tanıtım, sanatsal, sağlık vb.
Yöresel sempozyum: Yöre sorunları, tanıtım, ekonomik-kültürel
Kurum içi sempozyum: Üretimi arttırma, motivasyon
Kurum dışı sempozyum: Tanıtım, bilgilendirme amacıyla düzenlenir.

2.2. Sempozyum Mekânları
Sempozyum, dinleyicilerin ve konuşmacıların rahat edebileceği ortamlarda gerçekleştirilir. Sempozyumun yapılacağı salon, sempozyuma uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Sempozyum mekânı olarak:

Konferans salonları

Sergi ve kongre merkezleri

Kurumların toplantı salonları
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Şura salonları
Spor salonları
TV stüdyoları
Resmî ve özel kuruluş salonları kullanılabilir.
Konferans salonları: Yerleşik ve düzenli olan konferans salonlarında sahneye
masa hazırlanır. Masa yarım ay şeklinde olmalıdır. Konuşmacılar birbirlerinden
kopuk olmamalıdırlar.

Resim 2.2: Yarım ay şekli



Sergi ve kongre merkezleri: Konuşmacı sayısına göre masa hazırlanır ve konuşmacılar masanın etrafına yarım ay veya U şeklinde oturabilir.

Resim 2.3: U şekli





Kurumların toplantı salonları: Toplantı masaları kaldırılıp, sempozyum düzenine getirilir.
Spor salonları: Sempozyum için pek uygun olmayan mekânlardır. Salonun ortası sempozyum için düzenlenebilir. Tribünlerin tam ortası veya yanları dinleyiciler için düzenlenir. Katılımcı sayısı fazlayken tercih edilen mekândır.
TV stüdyoları: Televizyonda yapılan sempozyumlarda sahne veya mekânın ortası hazırlanır, dinleyici sayısı kısıtlıdır.
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Resmî ve özel kuruluşların salonları: Sempozyumun içeriğine göre estetik bir
tarzda hazırlanmalıdır.

Resim 2.2.2: Özel bir kuruluşun sempozyum için düzenlenen salonu

Mekân hazırlarken dikkat edilecek noktalar:









İlk olarak planlama yapılır.
Işıklandırma, renk, döşeme kaplamaları, akustik dikkat edilmesi gereken teknik
özellikler arasındadır.
Ses, ışık ve görüntü araçları denetlenmelidir.
Konuyu ilginç ve çekici kılacak resim, grafik, panoların bulundurulması etkili
bir iletişim oluşturur.
Mekân düzenleme bütçesi hazırlanmalıdır.
Mekân düzenlerken; sempozyum öncesi, sempozyum sırasında, sempozyum
sonrasında yapılması gerekenler gözden geçirilmelidir.
Salonun ve oturma biçiminin toplantı türüne göre belirlenmesi gerekir.
Salonun estetik bir tarzda dizaynı, toplantının verimini arttırmaya yardım eder.

2.3. Sempozyum Etkinlikleri
Sempozyum bir veya birkaç gün sürebilir. Bu süre içerisinde yapılan etkinlikleri şu
şekilde sıralayabiliriz:






Açılış ve kapanış kokteyli: Sempozyum başlamadan önceki bir saat içinde açılış kokteyli yapılır. Sempozyum sonunda kapanış kokteyli yapılarak konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkür edilir. Konuşmacılara belge, plaket, çiçek vs. verilir.
Kahve molası (cafe-break): Sabah saat 10:30 – 11:00 arası, öğleden sonra
14:30-15:00 arası yapılır.
Öğle yemeği: Gerektiği takdirde, sempozyumu düzenleyen kişi ve kurumun
önerisi üzerine yapılır.
Sergi: Sempozyum konusuyla ilgili mekânın uygun bir yerinde sergi açılabilir.
(eğitim konusunda, kitap; tıp konusunda, medikal malzemeler vb.)
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Sempozyum Etkinlikleri Hazırlarken;







Bütçe oluşturulur.
Sponsorlarla görüşmeler yapılır.
Sempozyumu düzenleyen kişi ve kuruluşların önerileri alınarak etkinlik planı
hazırlanır. Bu planda; konuşmacı sayısı, katılımcı sayısı göz önünde tutularak
kahve molası menüsü hazırlanır (bu menüde genellikle çay-kahve, tatlı-tuzlu
kanepeler, poğaçalar olabilir). Öğle yemeği menüsü, açılış ve kapanış menüleri
hazırlanır.
Sergi açmak isteyen kuruluşlarla işbirliği yapılarak sergi mekânı hazırlanır.
Etkinliklerde konuşmacı ve katılımcıların isteklerini aksatmadan yerine getirmek için yeterli elemana görev verilir.

Resim 2.3: Kahve molası
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2.4. Sempozyum Donatı Elemanları
Sempozyumdan verim alabilmek için katılanların rahat edebilecekleri, yazılı ve teknik donanımın elverişli olması gerekir.
Döner
levhalar
Panolar

Sempozyum
logolu afiş ve
slogan

Yazılı
Araçlar
Tablolar
Pankartlar
Şekil 2.4: Yazılı araçlar

Teknik araçlar (görsel-işitsel):








Mikrofon ve ses düzeni
Bilgisayar – internet
Diyapozitifler
Slaytlar
Filmler
Fotokopi
Yazıcı

Sempozyum süresince ve sonunda yapılacaklar:







Medya ile iletişim sağlamak,
Ulaşımı sağlamak (sponsor veya bütçeden),
Sempozyumun düzenli yürütülmesini sağlamak,
Sempozyumun güvenliğini sağlamak,
Sempozyumu değerlendirmek,
Teşekkür ve geri bildirim almak.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir halkla ilişkiler ve organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Hazırlanan sempozyumun aşamalarını not ediniz. Sempozyum süresince mekânda bulunmak için
izin alınız ve bilgi birikiminize göre dosya hazırlayınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Organizasyon firması seçiniz.

 İnternet, broşür, kartvizit.

 Randevu alınız.
 Öğrenmek istediklerinizi not alınız.

 Etkili ve güzel konuşunuz ( giyiminize,
temizliğe dikkat ediniz.
 Hazırlıkları zamanında yapınız.

 Sorular hazırlayınız.

 Detaylara özen gösteriniz.

 Alınan bilgi ve gözlemleri not ediniz.

 İyi bir gözlemci olup dikkatle not alınız.

 Mekân hazırlamayı inceleyiniz.

 Yeniliklere açık olunuz.

 Etkinlikleri not ediniz.

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Donatı elemanlarını not ediniz.

 Düzenli, titiz ve dikkatli olunuz.

 Organizasyonu başından sonuna kadar  Bulunduğunuz ortama göre giyininiz.
izleyiniz.
 Organizasyon sonunda yapılanları not  Mekân toplanmasını dikkatle izleyiniz.
alınız.
 Bilgi ve gözlemlerinize göre sempozyum  Edindiğiniz bilgi ve topladığınız doküdosyası hazırlayınız.
manlardan yararlanarak dosya hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumu tanımlar?
A) Nutuk şeklinde konuşmadır
B) Seri konuşmalardır
C) Gündem dışı konuşmadır
D) Forum şeklinde konuşmadır

2.

Aşağıdakilerden hangisi forumu tanımlar?
A) Bilgi amaçlı tartışma
B) Seri konuşma
C) Akademik konuşma
D) Bilimsel konuşma

3.

Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum” konuşmacısının dikkat edeceği noktalardan
değildir?
A) Titiz hazırlanmalıdır.
B) Bilgili ve deneyimli olmalıdır.
C) Argo konuşmalıdır.
D) Beden dili kullanmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliğidir?
A) Münazara havasındadır.
B) İkna etmeyi hedefler.
C) Sorunu çözümler.
D) Deneyim gerektirmez.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum çeşidi değildir?
A) Bölgesel sempozyum
B) Yöresel sempozyum
C) İşletme içi sempozyum
D) Askeri sempozyum

6.

Aşağıdakilerden hangisinin sempozyum mekânında bulunması gerekmez?
A) Ses – ışık sistemleri
B) Resim, grafik panoları
C) Fotokopi makinası
D) Mikrofon, ses düzeni
Aşağıdakilerden hangisi sempozyum donatı elemanıdır?
A) Yazılı araçlar
B) Dergi
C) Broşür
D) Gazete

7.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1

Organizasyon firması seçip randevu aldınız mı?

2

Sempozyum çeşitleri ile ilgili soru hazırladınız mı?

3

Sempozyum mekânları ile ilgili soru hazırladınız mı?

4

Sempozyum etkinlikleri ile ilgili soru hazırladınız mı?

5

Sempozyum donatı elemanları ile ilgili soru hazırladınız mı?

6

Sempozyum aşamalarını öğrendiniz mi?

7

Etkili ve güzel konuşup, iyi iletişim kurdunuz mu?

8

Araç ve gereçleri incelediniz mi?

9

Yapılan süsleme dizaynlarına dikkat edip, incelediniz mi?

Evet Hayır

10 Sempozyum başlangıcında yapılanları dikkatle izlediniz mi?
11 Sempozyum sonunda yapılanları dikkatle izlediniz mi?
12 Bulunduğunuz ortama göre giyinip, temiz ve düzenli oldunuz mu?
13 Güler yüzlü ve samimi oldunuz mu?
14 Bilgi ve dokümanları titizlikle topladınız mı?
15 Dosya hazırlama planı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız ya da cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyet sonunda seminer çeşitleri, mekânları, etkinlikleri ve donatı elemanlarını
öğrenecek; sektörde halkla ilişkiler organizasyon hizmetleri firmalarında araştırma, inceleme, gözlem, uygulama yapabilmenin yanı sıra; seminer sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Halkla ilişkiler ve organizasyon firmalarında seminer çalışmalarını araştırınız.



Seminer çalışmaları sürecini takip edip, inceleme ve gözlem yaparak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



Grup oluşturup sınıfta örnek bir seminer hazırlayınız.

3. SEMİNER
Çeşitli konuların bilimsel eksen üzerinde tartışıldığı seminerler, önemli bir tanıtım
aracıdır. Seminer, herhangi bir konuda problemleri tespit etmek, çözüm yolları arama, planprogram ve proje geliştirme, araştırma ve değerlendirme amacıyla yapılan grup çalışması
şeklinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
Seminerler genellikle birkaç oturum devam etmektedir ve konuşmacı sayısında sınırlama bulunmamaktadır.
Konuşmacılar, sempozyum ve kongrede olduğu gibi, hazırladıkları bildirileri sunarak
konularına ilişkin araştırma, inceleme ve görüşlerini aktarmaktadırlar. Bu tür toplantılar çoğu
kez bilimsel bir teknik taşıdığından, dinleyicileri de sınırlı olmaktadır. Buna karşın seminerlerde sorulara, tartışmalara ve eleştirilere olanak verildiği için dinleyici kitlesinin konular
hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Bilimsel içerikli toplantılar yalnız medyanın değil, örneğin üniversitelerin de ilgisini
çekeceği için, düzenleyen kurum ve kuruluşlar için olumlu bir imaj oluşturmasına da imkân
vermektedir.
Kuruluşlar toplumsal sorumluluk anlayışları doğrultusunda bilginin üretilmesi ve paylaşımı amacıyla bu toplantıları ya kendisi düzenlemekte ya da sponsorluk görevi üstlenerek
desteklemektedir.
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Sponsor: Bir kuruluş ya da kişinin kendi uzmanlık alanının dışındaki herhangi
bir olay ya da etkinliğe; yarar ve kar amacı güderek destek sağlamasıdır.

Resim 3.1: Seminer

Kuruluşların sektörleriyle ilgili sorunları ya da bu alandaki gelişmelerin incelenmesi
için düzenledikleri bu tür toplantılar, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri çalışmaları
bağlamında son derece olumlu bir ortam yaratacağı kuşkusuzdur.
Bilimsel toplantılar dışında seminer sözcüğü başka anlamlarda da kullanılmaktadır.
Örneğin herhangi bir kurum ya da kuruluş personelini çeşitli alanlar ve konularda yetiştirmek için eğitici ve öğretici seminerler düzenlenmektedir. Daha çok hizmet içi eğitime dönük
bu tür seminerler de, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri çalışmalarının kurum içi
iletişimle ilgili etkinlikleridir.
Genellikle birkaç gün ve birkaç oturum süren seminerler, konferansa nazaran çok daha
uzun bir zaman dilimini kapsar. Kurum ya da kuruluş yöneticileri, kişileri isteklendirmek,
örgütlerini ve onun amaçlarını toplumdaki gruplara duyurmak düşüncesiyle güncel konuları
işlemek, yeni görüş ve gelişmeleri örnekleriyle sunmak ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla bu tür toplantılara duyarlı olmalıdırlar.
Seminer, ders konusu olarak da gündeme gelmektedir. Çoğu dersler seminer biçiminde yapılmakta,
konular incelenip araştırıldıktan sonra yazılı olarak
sorumlu öğretim görevlisine verilmekte ya da sözlü
olarak anlatılmaktadır.

Resim 3.2: Seminer
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Konuşma Metninin Taslağı
Açılış

Tartışılacak konunun tanıtımı

Örneklerle ana tema

Tartışma konuları

Özet ya da sonuç

Dinleyicileri düşündüren son cümle

Şekil 3.1: Konuşma metni taslağı

İyi bir konuşmacı hangi özelliklere sahiptir? İşte iyi bir konuşmacıda bulunması gerekenler özellikler:
















Konusuna hakimdir. Kendine, bilgisine ve birikimine olan güvenini karşı tarafa
aktarır. Kendisine yöneltilebilecek soruları yanıtlayabilecek ya da en azından
yönlendirebilecek kapasitededir.
Titiz bir planlamacıdır. Anlattıklarının dinleyiciyi yormadan kolayca kavranmasını isteyen konuşmacı, aktaracaklarının ilgi ve önemine göre sıralama yapar.
Kişinin dikkati, konu-dinleyici iletişiminin doğru olarak saptanmasına yoğunlaşır.
İyi bir gözlemcidir. Çevresinden algıladıklarını, duygu ve birikimiyle harmanlayıp eyleme dönüştürebilir. Çevresindeki insanlara, olaylara ve durumlara karşı
uyanıktır. Bunlarla ilgili gözlem ve bilgileri, konuşmalarını zenginleştirmek,
somutlaştırmak ve etkileyiciliğini arttırmak için kullanır.
Dinleyicisini tanımaya çalışır. Karşısındaki kişilerin niteliklerini, alışkanlıklarını, tercihlerini ve eğilimlerini önceden bilmek, konuşmacının hazırlık aşamasında çok işine yarar. Bu bilgiler sayesinde konuşmasının öz-biçim dengesini kurarak dinleyiciyle duygusal ve düşünsel birlikteliği sağlamaya çalışır.
Sesini iyi kullanır. Ses tonunu grubun kalabalık olmasına ve niteliğine göre
ayarlar; sesinin tınısındaki özellikleri, akışın tekdüzeliğini kırmak için bilinçli
bir biçimde kullanabilir. Yeri geldikçe sesini inceltmesi, kalınlaştırması ya da
ses tonunu yükseltip, düşürmesi dinleyenler üzerinde olumlu etki yapar.
Heyecanını denetler. Konuşma sırasında soluk alıp-verme dengesini iyi ayarlayarak, heyecanını denetim altında tutabilir.
Kullandığı dili iyi bilir. Düşüncelerini en iyi ifade edecek sözcükleri seçer, cümlelerin kuruluşuna özen gösterir. Sözcüklerin doğru ve kolay anlaşılır olmasına
çalışır. Dile hâkimiyetinin sağladığı inandırıcılık, güven ve saygınlığın karşı tarafa aktarmaya amaçladığı zengin olduğu için, düşüncesini ifade etmekte zorlanmaz.
Beden dilini iyi kullanır. İçinde bulunduğu ortama göre sözlerini destekleyecek
mimikleri, el-kol hareketlerini, beden açılarını, duruş ve oturuş biçimlerini karşındakileri gözeterek ayarlar. Göz temasını ustaca kullanır. Vurgularına jestlerle
canlılık ve boyut kazandırdığı gibi, dinlemeyi ve anlamayı da kolaylaştırır.
Öz eleştiri yapmaktan çekinmez. Dışarıdan gelecek uyarılara açıktır. Hem kendi
yaptığı, hem de karşısındaki kişilerden aldığı saptamalar ve uyarılarla kendini
bu konuda gitmeyi sürdürür.
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Seminer Günlük Program Örneği 1. Gün

Zaman Aralığı

Açılış kokteyli

9:00 – 9:30

Açılış oturumu

9:30 – 10:30

Kahve molası

10:35 – 10:45

Açılış oturumu (devamı)

10:55 – 12:00

Öğle yemeği

12:15 – 13:15

Paralel oturumlar

13:30 – 15:00

Kahve arası

15:05 – 15:20

Oturum (devam)

15:30 – 17:00

Akşam yemeği

19:30 – 24:00

Diğer günler; oturum 9:30’da başlar ve yukarıdaki gibi devam eder. Aralarda etkinlikler yapılır.
Seminerin son günü; öğle yemeğinden sonra kahve arası saatinde seminere katılanlara
belge vermek için tören düzenlenir.
Seminer çalışmalarında konuşmacının dikkat etmesi gereken noktalar:










Dinleyicileri tanımak, dinleyecek olanların ne duymak istediklerinin bilinmesi,
dinleyicilerden söz edilmesi ilgiyi arttıracaktır.
Dile hakim olmak, konuşmayı süslemeli ancak abartıdan kaçınarak esprilerden
yararlanılmalıdır.
Gerçekçi olmalıdır. Söylenenler gerçekçi olmalıdır çünkü insanlar doğru olmayan şeylere ilgi duymazlar.
Kısa ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.
Konuşma kısa olmalı, 15 dakikadan fazla olması durumunda görsel araçların
desteğinden yararlanılmalıdır.
Başlangıç ve bitiş etkileyici olmalıdır.
Konuşma akıcı ve geçiş sağlanmalıdır.
Olumsuz anlamı olan sözcüklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Soyut kavramlardan kaçınılmalıdır.

3.1. Seminer Çeşitleri
Bir kurumun talebi doğrultusunda çalışanlarına sunabileceği gibi, oluşturulacak gruplara herhangi bir kurumdan bağımsız olarak da sunulur.
Buna göre seminer çeşitlerini genel olarak şu şekilde sınıflandırabiliriz:
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SEMİNER ÇEŞİTLERİ
Kurum İçi (Hizmet içi) Seminerler
Kurum Dışı Seminerler
Bilimsel Seminerler
Eğitim Kurumlarına Yönelik Seminerler

Aile Eğitimleri
Dış Ticaret
Finans - Muhasebe
İnsan Kaynakları
Satış - Pazarlama
Spor konulu Seminerler
Yönetim Geliştirme vb.
Düzenli Seminerler
Gezici Seminerler
Kültür – Sanat Seminerleri
Şekil 3.1: Seminer çeşitleri



Kurum İçi ( hizmet içi) seminer: Hizmet esnasında verilen eğitimdir. Kişiye,
işi ile kesin ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre
içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri
ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir.
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Hizmet içi eğitimin sağladığı yararlar:






Üretilen ürün ve hizmetin kalitesi artar.
Çalışanların bilgi, beceri ve tutumları gelişir.
Kurum içi iletişim ve etkileşim artar.
Çalışanların motivasyonu, kendilerine güveni ve iş doyumu artar.
Kurumun verimliliği ve etkinliği artar.

Hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenler:

Hizmet için verilen bilgilerin eksik oluşu.

Kariyer düşüncesinin giderek kökleşmesi.

Hizmette değişme ve gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu.

Kimi bilgi ve becerilerin yalnızca hizmet içinde kazanılabilmesi.

Öğrenme ve kendini geliştirme isteği.

Hizmet içi eğitimin öğrenmeyi rastlantısal olmaktan kurtarıp sistemli hâle
getirmesi.











Kurum Dışı Seminerler: Kurumların planlayıp programladığı, önceden ilan
edilen tarihlerde farklı kurumlardan ve zaman zaman farklı sektörlerden gelen
katılımcılara yönelik olarak düzenlenir.
Bilimsel Seminerler: Bunlara “akademik seminerler” de denir. Fen, sosyal, tıp,
mühendislik, kültür – sanat, hukuk – siyaset, maliye – muhasebe vb. konularda
bilgi üretmek, ilgi çekmek, eğitici ve öğretici olarak 1 ila 7 gün arasında ihtiyaca
göre düzenlenir. Bu seminerlere katılım ücretli veya ücretsiz olabilir. İlan edilen
tarihte katılımcılarının sınırlı olduğu seminerlerlerdir.
Eğitim Kurumlarına Yönelik: Başarı ve motivasyon, dikkat eksikliği, ergenlik
psikolojisi ve gençleri anlama, farklı öğrenme tarzları, hafıza geliştirme teknikleri, kişisel organizasyon ve zaman yönetimi, öğrenme bozuklukları, veli – öğretmen diyaloğu, öğretmen – veli diyaloğu, iletişimde sinerji oluşturma vb.
amaçlarla düzenlenir.
Aile Eğitimleri: Aile içi ilişkilerin, bireyin kendisini en rahat, en doğal şekilde
ifade ettiği ortamlarda olmasını hedefleyen eğitim, bireyin hem kendi iç iletişimini hem de aile fertleriyle olan iletişimini daha bilinçli ve kontrollü yönlendirebilmesine yardımcı olmasını amaçlar.

Eşler arası iletişim

Anne – baba – çocuk iletişimleri
Dış Ticaret: Dış ticaret firmalarının, dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek
amacıyla kullanabilecekleri yurt içi ve yurt dışı finansman ürünleri hakkında
bilgilendirme; uluslararası ticaretin ileyişi ve uyulması gereken “mevzuat” kurallarını detaylı olarak bilgilendirmek, uygulama becerisi kazandırmak.
Finans – Muhasebe: Muhasebe sistemi, mali ve finansman tabloları tanıtımı –
analizi, bütçeleme sistemleri ve nakit akış tablosu tanıtımı – analizi, şirket çalışma stratejileri ve bütçelemeye geçirilmesi bilgileri, temel finans bilgileri hakkında bilgi sunmak, firmaların geleceği ile ilgili kararlarda bu bilgileri kullanma
hakkında ipucu vermek vb. gibi konularda seminerler düzenlenir.
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İnsan Kaynakları: Eleman alımlarında doğru kişilerin doğru işlere, doğru zamanda başvurması ve yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede zaman ve
maddi tasarruf sağlanabileceği gibi, iş tatmini ve performans da artacaktır. Başarısız eleman alımı ve yanlış iş seçimi sayesinde de hem kurumlardaki hem de
potansiyel iş gücündeki psikolojik birimlerde ciddi oranda azaltılabilecektir. Kurum içinde sürekli artan bir personel verimliliği sağlayabileceklerdir.

İş bulma yöntemleri

İş görüşmesine nasıl hazırlanılır

İş görüşmesi çeşitleri

İş ilanlarını kullanma kılavuzu

İnternet üzerinden iş arama yöntemleri

Çalışırken iş aramanın incelikleri

İş değerlendirme metodları, yöntemleri vb.

İş yerinde motivasyon



Satış – Pazarlama: Müşterinin davranış ve düşüncelerini anlamak ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde müşteri coşkusunu sağlamaya yönelik biçimde
gerekli becerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenir. Satışta sözlü ve sözsüz iletişim kullanma yolları, ikna edici sunuşlar için gerekli olan bilgi ve becerileri
kullanma yolları, telefonda satış teknikleri vb. konularda eğitim verilir.
Spor Konulu Seminerler: Çeşitli spor dallarında, spordaki yeni kuralları, gelişmeleri, yeni spor dallarını tanıtmak ve ilgili kişileri eğitmek için yapılır. Antrenör, koç, çalıştırıcı yetiştirme, hakem yetiştirme, masör, kareograf yetiştirme
vb. konularda düzenlenir.
Yönetim Geliştirme: Kişisel kalite ve imaj başarınızın temelidir. Kişisel kaliteyi arttırarak sürekli yenilenmeli gerekmekte, ayrıca insanlar üzerinde olumlu etki bırakmalıyız. Bundan dolayı kendimizi tanımamız, yapabileceklerimi bilmemiz çok önemlidir.

Kurum kültürü

Kişisel kalite ve imaj

Liderlik eğitimleri

Problem çözme ve karar verme teknikleri

Yöneticinin karşılacağı problemlere yaklaşımı ve çözme becerisi (İşletmenin önünü açması ve geliştirebilmesi önemlidir. Yöneticinin sorun
çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenir.)

Takım çalıştırması ve ekip oluşturma

Protokol ve nezaket kuralları

Zamanı etkin kullanma ve teknoloji desteği





Konularında ücretli olarak 2-5 gün günlük seminerlerdir.
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Düzenli Seminerler: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kişi ve kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla düzenlenen seminerlerdir. Örnek: Bilgisayar kullanma
semineri
Gezici Seminerler: Daha çok akademik ve sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen seminerlerdir. Yurt içinde çeşitli illerdeki üniversitelerde veya sivil
toplum örgütleri katkılarıyla düzenlenir ve 2-3 gün sürer.
Kültür – Sanat Seminerleri: Seramik, iç mimari, peyzaj, grafik, edebiyat, sinema, tiyatro, resim, müzik vb. konularda düzenlenen seminerlerdir.

Seminer Eğitim programlarında 3 temel unsur bulunmaktadır:




Amaçlar: bilişsel, duyuşsal, psikomotor
Eğitim Faaliyetleri: beklenen amaçların kazandırılması süreci
Değerlendirme: Faaliyet öncesi, faaliyet sürecinde ve sonunda yapılmalıdır. Seminer bitiminde katılımcılara seminer belgesi verilir.

3.2. Seminer Mekânları
Seminer mekânları hazırlarken, seminerin içeriği (gündemi), katılan dinleyicilerin ve
konuşmacıların niteliği, sayısı ve rahatı için fiziksel rahatlık sağlayan bir ortam seçilmelidir.
Seminerin verimliliği için seçilen mekânın yeri, merkeze uzaklığı
ve etkinliğe katkısı büyüktür. Merkezler, salonlar birçok farklı nitelikler
taşıyabilir; ama seminer salonunun
estetik bir şekilde düzeni, seminerin
verimini arttırmaya yardım eder. Ancak estetik koşulların sağlanması tek
başına yeterli değildir. Son derece
ihtişamla döşenmiş bir salonda bile
kötü seminerler yapılabilir. Burada
önemli olan bireysel ihtiyaçların nasıl
karşılandığı ve seminer yönetimidir.
Resim 3.2: Seminer odası

Seminerden verim alabilmek için katılanların rahat edebilecekleri teknik donanımın
elverişli olması, oda ısısının soğukluk veya sıcaklık stresine neden olmaması gerekir.
Rahat soluk alma ve salon ısısının normal düzeyde olması birbirine bağlı iki öğedir
Odadaki bozuk havayı dışarı atan, üşütmeden veya terletmeden temiz hava sağlayan
bir havalandırma sistemi bulunmalıdır. Bu bir vantilatör veya ısı kontrollü bir klima olabilir.
Salonun aşırı sıcak veya soğuk olması gibi diğer fiziksel hazırlıklar ihmal edilmişse, katılanlar toplantıda yeterli performansı gösteremezler.
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Seminerlerde kullanılan masa tiplerinin yuvarlak, kare ve dikdörtgen masa olarak
farklı anlamları, önemleri ve etkileri vardır. Konuşmacıların fikir alışverişi için yuvarlak
masa veya yarım ay şeklinde uygundur. Konuşmacı tek başına olduğu zaman kare masa veya
dikdörtgen masa uygundur.
Katılımcıların oturduğu masa veya sandalyeler seminer içeriğine göre düzenlenmelidir. Çizim gibi işlemlerin yapıldığı seminerlerde her katılımcıya bir masa verilmelidir. Kısa
notlar alındığında kolçaklı sandalyeler kullanılabilir.

Resim 3.3: Yarım ay şekli

Mekân hazırlanırken toplantı içeriğine göre; sinema düzeni, anfi düzeni, sınıf şekli, tiyatro düzeni, yarım ay şekli, U şeklinde salon hazırlanabilir.
Kongre ve
Sergi
Sarayları

Özel Kuruluş
Salonları

Şura Salonu
SEMİNER
MEKÂNLARI

Kurum ve
Kuruluşların
Salonları

Otel Toplantı
Salonları

Şekil 3.2: Seminer mekânları
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Seminer mekânlarında etkinliği arttırma kuralları:










Teknik donanımlar seminer başlamadan önce hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir.
Görsel gereçler seminer başlamadan önce kullanıma hazır hâle getirilmelidir.
Oturma düzeni seminerin konusuna göre düzenlenmelidir.
Konuşmacılar masa çevresinde birbirini görecek şekilde oturtulmalıdır.
Seminer başkanının yanındaki oturma yerleri, uzmanlığından yararlanılması gereken kişilere ayrılmalıdır.
Seminer programı, gündem ile ilgili raporlar, belgeler, dokümanlar ve dosyalar
hazır hâle getirilmelidir.
Not tutulabilmesi için gerekli kayıt ve kırtasiye malzemeleri hazırlanmalıdır.
Sekretarya odası ve araç – gereç (telefon, faks, fotokopi vb.) hazırlanmalıdır.
Seminer katılım belgesi hazırlanmalıdır.

3.3. Seminer Etkinlikleri
Seminer etkinlikleri hazırlanmadan önce; seminer yeri, zamanı ve programı göz önünde bulundurulmalıdır. Seminerler genellikle 2-5 günlük süreleri içerdiği için seminerin yeri
ve gündemine uygun etkinlikler istek doğrultusunda düzenlenebilir.
Özellikle mesleki seminerlerde sergiler, seminerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Semineri düzenleyen ister kurum, isterse sektör (işletme) olsun, sergiler organizatörler
için oldukça önemli bir gelir kaynağıdır. Sergiler bir pazarlama aracıdır. Sergiler kuruluşların
mal ya da hizmetlerini tanıtma amacı güderler, teknolojileri ve yenilikleri öğrenmek için de
bir fırsattır.

Resim 3.4: Açılış kokteyli
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Seminer açılışlarında “açılış kokteyli” düzenlenebilir. Kokteyl ½-1 saat arasında yapılmalıdır. Seminer programına göre sabah 10:30-11:00 saatleri arasında “tea/coffe break”
denilen kahve molaları verilebilir. Bu kısa aralarda kişilerin susuzluklarını gidermek, yorgunluklarından kurtarmak vb. amaçlarla içecek olarak çay, kahve, su; yiyecek olarak da kuru
pasta, küçük çörekler, küçük pizza ve pastalar ikram edilir.
Öğle yemeklerinde daha çok 3-4 kap yiyecekten oluşan tabldot menü şekli uygulanır.
Bu menü sayesinde uzun zaman kaybedilmediği için öğleden sonraki oturumun gecikmesi de
önlenmiş olur.
Akşam yemekleri anlaşmaya göre açık büfe veya yine tabldot menü şekillerinden biriyle servis edilir. Yalnız akşam yemeklerinden bir tanesi (seminerin ilk günü ya da son gün
akşamı) ziyafet şeklinde olur. Yemekler diğer akşam yemeklerine göre daha özeldir. Yemek
esnasında müzik grupları ya da özel eğlenceler yer alabilir.
Seminerin ilk günü yapılan kokteylerin amacı, katılımcıların birbiriyle kaynaşması
için düzenlenir. Son gün yapılan kokteylerde seminer belgesi dağıtımı ve kutlamalar yapılır.
Seminer başlangıcı ve sonunda müzik dinletisi, folklor gösterisi, şiir dinletisi gibi etkinlikler düzenlenebilir. Seminer öncesi ve sonrası bölgesel doğal ve kültürel (turlar) geziler
yapılabilir. Tarihi yerler ve özelliği olan yörelere geziler düzenlenebilir.
Organizasyonun büyüklüğüne göre katılımcılar arasında spor karşılaşmaları düzenlenebilir veya katılımcıların tamamı ya da bir kısmı herhangi bir spor karşılaşmasına seyirci
olarak götürülebilir.
Konaklama yerinin imkânlarına göre bazı akşamlar dans, müzik ve tiyatro grubu resitalleri yapılarak toplantının yorucu atmosferinden katılımcıları biraz olsun kurtararak, grup
içindeki kaynaşma sağlanabilir.

3.4. Seminer Donatı Elemanları
Seminer mekânı olarak genelde kongre merkezleri, kurum-kuruluş salonları, oteller
vb. yerler kullanılmaktadır. Toplantıların yapılacağı bu yerler seçilirken belli hususlar değerlendirilmelidir.
Fiziki tasarım, görsel-işitsel teçhizatın kalitesi, ses geçirmeyen duvarlarının bulunması, kullanıcıya yönelik konuşmacı ses düzeni, ışıklandırma ve havalandırma gibi hususlara
dikkat etmek gerekir.
Toplantı salonu, toplantının atmosferini güçlendirecek cihaz ve hizmetlerin varlığı ile
de değerlendirilmelidir. Bu cihaz ve hizmetler; projeksiyon cihazı, donanımı tam olan bir
sahne, tele-konferans cihazı, özel ışıklandırma, ses ve görüntü kayıt cihazı, sabit oturma yerleri seminerin başarısını etkileyen unsurlardır.
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Seminer Organizasyonlarında Yapılması Gereken Hizmetler:





Teknik hizmetler
Turistik ve sosyal hizmetler
İdari Hizmetler
Bütçeleme ve finansal hizmetler

Bizim, seminer hizmetlerinin yerine getirilmesinde üzerinde durmamız gereken konu;
teknik hizmetlerin (donatıların) neler olduğu ve nasıl kullanıldığıdır.



Donatılar:

Deplian: Broşürün küçük hacimli olanıdır. Broşürü dolduracak kadar materyal (veri) yoksa maliyeti azaltmak için deplian kullanılır.

Broşür: Genelde ufak bir dergi ebadında az sayfalı bir tanıtım aracıdır.
Sayfa sayısı 8-16 sayfa arasında ön ve arka kapaklarıdır. İlgi çekicilik bakımından orta sayfaları da özenle hazırlanmalıdır. Broşür genelde en iyi
kuşe kağıda basılmakta, baskı tekniği çok renklidir.

Afiş: Belirlenmiş iletiler, geniş kitlelere çoğu kez afişlerle yansıtılmaktadır. Afişler kimler olduğu bilinmeyen hedef kitlelerle iletişim kurulmasını, yanıt almadan onlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Bulvarlar, caddeler,
ana yollar, kalabalık alanlar ve işlek yollarda duvarlara asılan afişler gelip
geçenlere ön görülen iletileri ulaştırmaktadır. Afişlerin en belirgin özelliği az sözle çok şey anlatmaktır.

Multimedya: Multimedya bir sistem ifade etmektedir. Birçok medyanın
bileşimiyle meydana gelen iletişim teknolojisine multimedya denilmektedir. Multimedya sistemleri içerisinde kullanılan iletişim sistemleri arasında:

Resim 3.5: Multimedya
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Bilgisayar: Matematiksel ve mantıksal işlemleri, programları aracılığıyla insanlar sayesinde ya da insansız yapabilen otomatik cihazlara denir.
İnternet: Kısaca çok sayıda bilgisayarın, modem aracılığıyla telefon hattından birbirine bağlanarak bir bilgi ağı oluşturmasına denir.
Bir başka anlatımla da internet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP
protokolü ile birbirine bağlayan dünya çapında yaygın kullanma
alanına sahip, sürekli büyüyen bir kitle iletişim ağıdır. İnternet, kurum ve kişilerin istedikleri bilgiye Web siteleri sayesinde ulaşabilmelerini sağlamaktadır.
Slayt: İngilizce bir sözcüktür. Fransızca diapositive sözcüğünün
karşılığıdır. Fotoğrafın saydam bir yüzey üzerindeki pozitif görüntüsüdür. Genellikle perde üzerine yansıtılmaktadır. Slaytlar özellikle kanıtlayıcı dökümanter olarak gösterilmekte, çoğunlukla bilimsel, ekonomik, siyasal toplantılarda yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
Sinevizyon: İletişim teknolojisinde son yıllarda önem kazanmaya
başlayan bir kitle iletişim aracıdır. Sinemada görüntünün genişliği
ve yükseliğinin iki buçuk katı olarak perdeye yansıtıldığı film yapım işlemine denir.
Hypermedia: Metin, grafik, ses, hareketli görüntü gibi internet
üzerinde iletişime imkân tanıyan her türlü medyaya denir.
Multivizyon: Fransızca kökenli bir sözcüktür. Çok sayıda ekran üstünde aynı anda ya da biribiri ardına gösterim gerçekleştirmeye dayalı görsel ve işitsel düzenlemeye denir.
Printer: Bilgisayardaki bilgilerin çıktısını almak için kullanılır.
(Yazıcı)

Resim 3.6: Bilgisayar / İnternet

o

Diyapozitifler: En kullanışlı görsel gereçlerdir. Görüntü, grafik ve
metin içerebilen saydam, plastik film parçalarıdır. İyi bir
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diyapozitif; uygun grafikler, geniş yazı tipi, sadeleştirilmiş bilgiler
ve rakamlar içerir.
Billboard: Afişten daha büyük tanıtım aracıdır. Afişte olduğu gibi az
sözle çok şey anlatmayı amaç edinmektedir.
Pankart: Pankartlara “afişet” adı da verilmektedir. Genellikle 25x35 cm
boyutundaki kartonlara, iri puntolu harflerle yazılmış iletileri içermektedir. Pankartlar çoğunlukla ilan tahtalarına, iş yerlerinin vitrinlerine, otel
toplantı salonu ve kültür merkezi gibi kapalı alanlarda ayrılan yerlere konulan bir çeşit duyurudur. Pankartlarda önemli olan, iletileri hedef kitlelere en çarpıcı ve dikkat çekici biçimde yansıtmaktır. Afişlere nazaran az
ve öz ifadeler kullanılmalıdır. Üzerinde yazıdan başka bir şey bulunmayan pankartlar için, örneğin karakterli harfler seçilmesi okunmaları da kolaylaştırır.
Panolar: Pano; üzerinde fotoğraf, resim ve grafikler bulunan tablolardır.
Bunlar geçici ya da sürekli olarak bulvarlara, ana caddelere, meydanlara,
köşe başlarına, parklara, sergi ve fuar alanlarına, diğer uygun mekânlara
yerleştirilmektedir. (şehir girişleri, toplantı salonları gibi)
Yazılı Araçlar: Etkinlikler kapsamında rozet, pul, damga, kartvizit, antetli kağıt, kuruluşun renklerini taşıyan logolu zarflar gibi araçlar kuruluşun kimliğini olumlu yönde etkileyeceklerdir.
Döner Levhalar: Levha destesi olarak da bilinen döner levhalar, sehpa
üzerinde bir sümenden oluşur. Döner levhalar düşüncelerin ya da toplantılarda oluşturulan yorumların sırasını kaybetmemek için toplantı ve sunuşlarda kullanılır.
Filmler (dvd, vcd): Filmler genellikle her şeyi söyler. Kuşkuya yer bırakmaz, dinleyiciler öğrenmek istediklerini hem görür hem de duyar.
Özellikle uzmanlık gerektiren sunuşlar için yararlıdır.

Resim 3.7: Donatılar

38











Mikrofonlar: Katılımcıların soru sormak, konuşmak veya tartışmalara
katılmak için kullandığı elektronik ses düzenleridir. Sabit mikrofon, yaka
mikrofonu, ayaklı mikrofon, telsiz mikrofonu ve el mikrofonu gibi çeşitleri vardır.
Simultane Çeviri Cihazları: Genellikle uluslararası toplantılarda katılımcıların toplantıyı profesyonel simultane (anında-eş zamanlı) çevirmenler aracılığıyla kendi dillerinden takip edebilmelerini sağlayan araçlardır.
Bu gereçler uluslararası toplantılarda özellikle birden fazla dilin kullanıldığı durumlarda vazgeçilmez bir öneme sahiptirler.
Elektronik Kontrol Sistemi: Toplantı yapılan salondaki ses, görüntü ve
ışık cihazlarının kontrolünü yapan cihazdır.
Fotokopi: Yazılı dokümanları çoğaltmak için kullanılır.
Projeksiyon: Görüntüleri bir ekran üzerine yansıtma işlemidir.
Tepegöz: Asetat üzerine yazılan yazıyı veya grafiği kuvvetli bir ışık kaynağı aracılığıyla perdeye yansıtan optik araçtır.
Kırtasiye Malzemeleri: Not tutmak için kağıt-kalemler, gömlek dosya,
telli dosya, müsvedde kağıtlar, zımba, ataç, silgi vb.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir halkla ilişkiler ve organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Seminer organizasyonu sırasında mekânda bulunmak için izin alınız ve bilgi birikiminize göre
dosya hazırlayınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Organizasyon firması seçiniz.

 İnternet, borşür, kartvizit

 Randevu alınız.

 Etkli ve güzel konuşunuz

 Sorular hazırlayınız.

 Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.

 Organizasyon sorumlusuyla konuşunuz.

 İyi iletişim kurarak güler yüzlü ve samimi
olunuz.

 Proje ekibiyle görüşünüz.

 Detaylara özen gösteriniz.

 Ekip çalışmalarını izleyiniz.

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Aşamaları not ediniz.

 İyi bir gözlemci olunuz.

 Gözlemlerinizi not ediniz.

 Pratik zekaya sahip olunuz.

 Kullanılan araç ve gereçleri dikkatle
 Düzenli, titiz ve dikkatli çalışınız.
inceleyiniz
 Mekân düzenlemeyi inceleyiniz

 Yeniliklere açık olunuz.

 Semineri başından sonuna kadar izleyiniz.

 Dikkatli olunuz, ayrıntılara özen gösteriniz.

 Seminer bitiminde yapılanları not alınız.

 Planlı ve düzenli çalışınız.

 Bilgi ve gözlemlerinize göre bir seminer
dosyası hazırlayınız.

 Edindiğiniz bilgi ve topladığınız dokümanlardan yararlanarak dosya hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi seminer tanımıdır?
A) Bir konuda çözüm yolu arama
B) Karşılıklı sohbet
C) Karşılıklı tartışma
D) Hizmet dışı eğitim

2.

Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimi tanımlar?
A) Kurumlar arası iletişim kurmak
B) Kurum ya da kuruluş çalışanlarını yetiştirmek
C) Çeşitli kurumları tanımak
D) Çeşitli kurumları gezmek, görmek

3.

Aşağıdakilerden hangisi seminerin yapılma amacı değildir?
A) Yeni görüşleri sunmak
B) Yeni gelişmeleri aktarmak
C) Bilgi alışverişi sağlamak
D) Bilgileri saklamak

4.

Aşağıdakilerden hangisi seminer konuşmacılarında bulunan özelliktir?
A) Dinleyiciyi tanımaya çalışır
B) Heyecanını denetlemez
C) İyi bir gözlemci değildir
D) Beden dili kullanmaz

5.

Aşağıdakilerden hangisi seminer konuşmacılarının dikkat etmesi gereken noktalardan
değildir?
A) Konuşma 15 dakikayı geçmemelidir
B) Konuşma akıcı ve geçişli olmalıdır
C) Konuşmacı argo konuşmalıdır
D) Soyut kavramlardan kaçınılmalıdır

6.

Aşağıdakilerden hangisi seminer çeşidi değildir?
A) Kurum içi seminerler
B) Bilimsel seminerler
C) Kültür – sanat seminerleri
D) Çevremizi tanıma

7.

Aşağıdakilerden hangisi seminer sonunda katılımcılara verilir?
A) Seminer devam çizelgesi
B) Seminer belgesi
C) Seminer gündemi
D) Seminer mekân düzeni
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8.

Aşağıdakilerden hangisi seminer mekânı değildir?
A) Kongre ve sergi sarayları
B) Müdür odası
C) Otel – toplantı salonları
D) Şura salonu

9.

Aşağıdakilerden hangisi seminer mekânlarında kullanılan masa tipi değildir?
A) Yuvarlak masa
B)Yarım ay şeklinde masa
C) Kare – dikdörtgen
D) U şeklinde masa

10.

Aşağıdakilerden hangisi seminer etkinliğidir?
A) Kokteyl
B) Rock konseri
C) Çok sesli müzik

D) Fuar etkinliği

11.

Aşağıdakilerden hangisi seminer organizasyonlarında yapılması gereken hizmetlerden
değildir?
A) Teknik hizmetler
B) Turistik ve sosyal hizmetler
C) Etkinlik hizmetleri
D) İdari hizmetler

12.

Aşağıdakilerden hangisi görsel ve işitsel sistemlerdendir?
A) Fotokopi
B) İnternet bağlantısı C) Işık sistemi

D) Sinevizyon

Aşağıdakilerden hangisi sunum teknik araçlarıdır?
A) Televizyon B) Mikrofon
C) Simultane sistem

D) Basılı malzeme

13.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1

Organizasyon firmasını seçip randevu aldınız mı?

2

Organizasyon sorumlusuyla görüştünüz mü?

3

Seminer organizasyonu ile ilgili sorular hazırladınız mı?

4

Proje ekibiyle görüştünüz mü?

5

Çalışanların ekip çalışmasını izlediniz mi?

6

Seminer aşamalarını not ettiniz mi?

7

Detaylara özen gösterdiniz mi?

8

Etkili ve güzel konuşup, iyi iletişim kurdunuz mu?

9

Araç ve gereçleri incelediniz mi?

Evet

Hayır

10 Mekân düzenlemeye dikkat edip estetik yönden değerlendirdiniz
mi?
11 Ortama göre giyinip temiz ve düzenli oldunuz mu?
12 Seminerin başlangıcında yapılanları gözlemlediniz mi?
13 Seminer sonunda yapılanları gözlemlediniz mi?
14 Güler yüzlü ve samimi oldunuz mu?
15 Seminerle ilgili bilgi ve dokümanları titizlikle topladınız mı?
16 Dosya hazırlama planı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle sonunda kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda kongre çeşitleri,
mekânları etkinlikleri ve donatı elemanlarını öğrenecek; sektörde halkla ilişkiler ve organizasyon firmalarında araştırma, inceleme, gözlem ve uygulamayla kongre sürecini takip ederek düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Halkla ilişkiler ve organizasyon firmalarında kongre çalışmalarını araştırınız.



Kongre çalışma sürecini takip ederek inceleme ve gözlem yaparak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



Bulunduğunuz çevredeki halkla ilişkiler organizasyon firmalarını geziniz ve görüşüp bilgi alınız. Toplanan dokümanları dosya hâline getirerek sınıf ortamında
sunum yapınız.

4. KONGRE
Kongre bir toplantı türüdür.
Kongre kelimesinin kökeni, latince
“congressus”dan gelmektedir ve
anlamı “toplanma, buluşma” demektir.
Tarih boyunca dinlenmek,
öğrenmek, tartışmak, oylamak ve
karara varmak üzere binlerce toplantı düzenlenmiş, bu toplantılar da
kategorize edilmiştir. Her birine
seminer, sempozyum, konferans,
kongre vb. adlar verilmiştir.
Resim 4.1: Kongre

Kongre; bilgilenmek, bilgilendirmek, müzakere etmek ve tartışmak gibi amaçlarla yapılan toplantılardır. Kongreler, geçici toplantılardır. Özellikle toplanılan yerin yabancısı olan
kimselerin, belli bir amaca yönelik olarak çeşitli konularda görüşmeleridir.
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Çağdaş Bir Kongre Tanımını
Konu  Belli bir konuda toplantı
Amaç  Bilgi alışverişi
Zaman  Kısa ve sınırlandırılmış

Buna göre kongre, bir veya daha fazla günle
sınırlandırılmış bir program çerçevesinde,
uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya
meslek kollarında belirli bir konuda bilgi
alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan
yerin dışından gelen kişilerin de katılımıyla
meydana gelen bir toplantıdır.
Sözlük anlamıyla kongre; delegelerin politik,
bilim veya teknoloji, ya da diğer amaçlarla
yapılan toplantılardır.

Çerçeve  Kesin bir program
Kongre yurt içi ve/veya yurt dışında aynı ya da farklı meslek gruplarına sahip kişilerin
(delegelerin) fikir alışverişinde bulunmak ve tartışmak gibi amaçlarla çağrılı olarak bir araya
gelmeleri olarak tanımlanabilir.
Günümüzün kongreleri, genellikle umuma açık bir toplantıyı ve buna ilave olarak da
küçük toplantıları içine almaktadır. Kongre süreleri; kongrenin türüne, katılan delegelere,
amaca vb. özelliklere göre değişebilmektedir. Bu süre, 4-5 gün ile sınırlandırılmaktadır. Çok
özel durumlarda kongrelerin süreleri 6-14 gün olarak belirlenebilmektedir. Daha uzun süreli
kongrelerin belirlenen amaçlardan ve kalitesinden uzaklaştığı ifade edilmektedir. Özellikle
katılan delegelerin bu kadar uzun süre içerisinde sıkılmaları, kendilerini toplantılara verememeleri gibi nedenlerle zamanın ve kaynakların boşa harcanması söz konusu olmaktadır.
Organize edilen kongreler kaç gün sürerse sürsün tek hedefleri, katılanlara en yüksek
düzeyde fayda sağlayabilmektir. Kongrenin süresini etkileyen faktörlerden en önemlileri
şunlardır:






Kongrenin büyüklüğü
Kongrenin ulusal veya uluslararası olması
Kongrenin konusu
Kongre şehrinin katılımcılara fonksiyonu
Hafta içi özel indirimler (kongre eğer hafta içi yapılıyorsa; gerek konaklama, gerekse ulaşım (uçak) fiyatları hafta sonlarına nazaran daha düşüktür)

Öte yandan kongrenin süresi ile büyüklüğü arasında doğru orantı söz konusudur. Diğer bir ifadeyle büyük kongreler küçüklerine oranla daha uzun sürelidirler. Diğer taraftan
ulusal kongreler, uluslararası kongrelere oranla daha kısa sürelidir. Bunun nedeni ulusal
kongrelere katılan delegelerin daha az zahmetle daha sık toplanabilme imkânına sahip olmasıdır. Uluslararası kongreler 4-5, ulusal kongreler 2-3, şirket kongreleri için ise 1-2 günlük
süreler esas alınmıştır.
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KONGRENİN YAPILMA AMAÇLARI
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler

Artan uzmanlaşma ihtiyacı
Yeni teknolojileri öğrenmek
Bilimsel çalışmaları açıklamak
Bilimsel çalışmaları tanıtmak
Bilgi alışverişinde bulunmak
Şekil 4.1:Kongrenin yapılma amaçları

Kongre yapılma nedenleri:









Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve şirketlerin sayısında meydana gelen artışlar, bu kuruluşların değişik nedenlerle toplantı yapma ihtiyaçları.
Gelişen teknoloji ve tüketici alışkanlıklarına göre üretilen yeni ürünleri ve üretimi devam eden mevcut ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı amacıyla işletmenin
farklı yerlerde, farklı türde toplantıların düzenlenmesi.
Aynı veya farklı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki ilişkiler, toplantı düzenlenmesini arttıran bir özellik taşımaktadır.
Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler, sektörle ilgili sorunları tartışmak,
bilgilenmek için olağan toplantılar düzenleyebilmektedir.
Aynı veya farklı meslekteki kişilerle tanışma isteği.
Bilimsel iş birliği yapma ve bilimsel araştırma sonuçlarını öğrenmek.
Kongre vesilesi ile yeni yerler görme isteği.
Kongre ile tatil sürelerinin çakıştırılarak, toplantı öncesi veya sonrası tatil yapma isteği.

Resim 4.2: Kongre

46

Kongrenin ülkeye (bölgelere) yararları:








Kongre sarayları ve toplantı salonlarına yönelik yatırımların artması,
Ülkelerin kongre büroları kurmaları,
Toplantı düzenlemeye uygun salonları bulunan otellerin kongre organizasyonu
içerisinde verdikleri hizmetleri geliştirmeleri,
Kongre organizatörlerinin hizmete hazır olmaları,
Kongrelerin turistik merkezlerde düzenlenmeleri, turlarla birleştirilerek turistik
bir gezi hâline getirilmeleri,
Turizm sektöründe hizmet veren seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri ve
ulaştırma şirketlerinin kongrecilik ile ilgili çalışmalar yapmaları,
Bazı acentelerin kongre organizasyonu alanında uzmanlaşmaları.

Kongre organizasyonunda ayrıntılar oldukça önemlidir. Kongre organizasyonun başarısı ayrıntılarda gizlidir. Kongre organizasyonu sırasında en küçük bir aksaklık bile, kongre
organizasyonunun başarısını engelleyebilmekte, hatta “başarısız kongre” olarak sınıflandırılmasına sebep olabilir. Bunun için deneyimli kongre organizatörleri başarının sağlanmasında önemli rol oynarlar. Kongre organizatörleri ekip çalışması içerisinde organizasyon komitelerine şu konularda yardım ederler:

Organizasyon komitesinin çalışmalarına deneyimi ile katkıda bulunur.

Müşteriye yardım ederek kongrenin asıl amacını ortaya çıkarır.

Ön bütçe hazırlanmasında yardım sunar.

Kongreyi tanıtır ve bu tanıtımı yaparken sadece delegeleri değil, basını, özellikle
ilgili mesleki yayınları, kongre, ticaret ve turizm sektörünü hedef alır.

Kongre için gerekli yan hizmetleri sağlar, kontrol eder.
Kongre organizatörünün en önemli görevi, toplantının hazırlanan plana uygun biçimde
yürütülmesini sağlamaktır. Uzmanlık alanlarına sahip kongre kuruluşlarının sınıflandırılmasında bir standart söz konusu olmadığından, bu alanda örgütlenmiş kuruluşları aşağıdaki
şekilde sınıflandırabilir:
Kongre Merkezlerini
Pazarlayan,
Yönlendiren
Kuruluşlar

Ulusal
Turizm
Kuruluşları

Kongre
Organizatörü
Kuruluşlar

Kongre Büroları
Birlikleri

Şekil 4.2: Örgütlenmiş kongre kuruluşları
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Ulusal turizm kuruluşları: Bazı ülkeler ulusal turizm kuruluşları veya örgütleri
(turizm bakanlığı gibi) bünyelerinde; ayrıca oteller, seyahat acenteleri, kongre
merkezleri, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların gerek kendi bünyelerinde, gerekse bu kuruluşların bir araya gelmesiyle kongre birimleri oluşturmuşlardır. Bu birimlerin görevleri; kongre imkânlarını tanıtmak, pazarlamasına yardımcı olmak, ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, pazar ve
sektör araştırmaları yapmaktır.



Kongre büroları birlikleri: Kongre büroları (convention bureau), kongre merkezlerini temsilen kurulmuş ulusal, yöresel, yerel; genellikle ulusal turizm örgütüne veya yerel yönetime bağlı kar amacı gütmeden uluslararası kongreleri
özendirmeye çalışan kuruluşlardır.

Ulusal Kongre Büroları Birlikleri: Kuruldukları yerin (ülke veya kentin)
adını taşırlar. Bu kongre büroları temsil ettikleri yerin kongre imkânlarını
tanıtıcı ve pazarlayıcı görev üstlenir.

Yöresel Kongre Büroları Birlikleri: Dünya genelinde farklı bölgelerde
bulunan kongre bürolarının bir araya gelerek oluşturdukları yöresel birliklerdir. Örn: APACB-Asya Pasifik Kongre Büroları Birliği, bu birliklere örnek olarak verilebilir.

Uluslararası Kongre Büroları Birliği: Kongre bürolarının uluslararası birliği IACVB ( uluslararası kongre merkezi ve ziyaretçi büroları birliği)dir.
Bu birliğin merkezi, Washington-ABD’de bulunmaktadır. Kongre açısından en önemli birliklerden biridir. Ulusal kongre bürolarının tamamına
yakını bu birliğin üyesidir.



Kongre merkezlerini pazarlayan ve kongreleri yönlendiren kuruluşlar:
ICCA (Uluslararası Kongreler Birliği) bu kuruluşlardan birisidir. 65 ülkeden
toplantı/ kongre uzmanlarının üye olduğu ICCA vasıtasıyla;

Dünyada kongre turizmi alanındaki tüm gelişmeler takip edilir.

Profesyonel ilişkiler geliştirilir.

ICCA ayrıca; her yıl organize edilen 4000’den fazla toplantının dökümü, kongre ve
konferanslar hakkında bilgiler, eğitim faaliyetleri, haber bültenleri gibi hizmetler de vermektedir.
Kongre merkezlerini pazarlayan ve yönlendiren kuruluşlar arasında adı geçen birliklerden biri de, EFCT (Avrupa Konferans Şehirleri Federasyonu)dur.


Profesyonel Kongre Organizatörleri: PCO (Profesyonel Kongre Organizatörleri) bugün ulusal ve uluslararası platformlarda çok sayıdaki toplantıları organize etmektedirler. PCO, bir kongrenin organizasyonunda tüm işleri koordine
eden, rehberlik yapan ve tüm insani, teknik ve parasal kaynakları harekete geçiren kişi ya da kuruluşlardır. Kongre organizatörlerinin, organizasyonun başından
sonuna kadar tüm işleri eksiksiz olarak görme gibi bir özelliğe de sahip olması
gerekmektedir.
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Kongre Öncesi Hazırlıklar:
















Toplantı yeri araştırması,
Amaçların tanımlanmasında yardımcı olunması,
Gelirler giderler bütçe tablosunun oluşturulması,
Ön rezervasyon ve opsiyonlama işlemleri,
Otel kontrat görüşmelerinin sağlanması, ,
Elektronik duyuru işlemleri (e-bülten),
Kayıt işlemleri (elektronik ve manuel),
Konuşmacılar ve davetli katılımcılarla koordinasyonun sağlanması,
Pazarlama ve halkla ilişkiler,
Toplantı, kongre yeri koordinasyonu,
Kongre katılımcılarının seyahat düzenlemesi,
Kongre yazılı materyallerin tasarlanması ve basımı,
Kongre materyallerinin elektronik ortamda katılımcılara sunulması,
Kongre logosu ve web sitesi tasarımı,
Hediye ve aksesuarların tasarımı ve hazırlanması.

Resim 4.3: Kongre

Kongre sırasında yapılanlar:

Dekor ve sahneleme

Poster sunumları

Banket hizmetleri koordinasyonu, menülerin hazırlanması

Görsel ve işitsel ekipmanın sağlanması

Simultane tercüme servisi ve teçhizatı

Konaklama hizmetleri

Katılımcılar için opsiyonel sosyal aktivite düzenleme

Tur Programları
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Kongre sonrası yapılanlar:






Kongre analizi
Online kongre anketleri
Kongre istatistikleri ve mali dökümü
Kongre fotoğrafları Cd’si
Kongre videoları

Örnek Kongre Planı:
1. Gün
+ Kongre Açılış Töreni
- İstiklal Marşı
- Multimedya gösterisi
- Açılış konuşmaları
- Adım Adım Anadolu (dans gösterisi)

: 18:30-20:30

+ Açılış Kokteyli

: 20:30-24:00

2. ve 3. Gün
+ Sabah Oturumları
+ Öğlen Oturumları

: 07:30-12:30
: 14:00-17:30

+ Öğlen Yemeği
+ Kahve Araları (Cafe Break)
- Sabah
- Öğlen

: 12:30-13:30

+ Kapanış Töreni
+ Kapanış Konseri (Müzik Dinletisi)
+ Belge Dağıtım Töreni
+ Kapanış Kokteyli

: 18:00-20:30

: 10:30-11:00
: 15:00-15:30

4.1 Kongre Çeşitleri
Kongreler, ulusal, uluslararası ya da bölgesel özellikte olabilirler. Tartışma konusunu
katılanların ortak ilgileri oluşturur. Konular genellikle mesleki, kültürel ya da “hobby” içeriklidir. Uluslararası Dernekler Birliği (UIA), kongre konularını 18 grupta toplamıştır.
Bunlar:
1234-

Bibliyografya, doküman, basın
Din, etik
Sosyal bilimler, hümanist çalışmalar
Uluslararası ilişkiler
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5- Politika
6- Hukuk, kamu idaresi
7- Sosyal yaşam seviyesi
8- Meslekler, işverenler
9- Ekonomi, finans
10- Ticaret, sanayi
11- Tarım
12- Ulaşım seyahat
13- Teknoloji
14- İlim
15- Sağlık
16- Eğitim, gençlik
17- Sanat, radyo, sinema
18- Spor, eğlence
Yukarıda belirtilen konular ile ilgili kongreler düzenlenirken kongre şehri, zaman,
mekân (bina), ulaşım vb. hususlar ile birlikte, bir diğer önemli husus olan kongre delegelerinin özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Kongre; kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda, bilgi alışverişi yapmak
amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama gibi olay ve ilişkilerin
tümüdür.
Kongre; hem ulusal hem de uluslararası platformlardaki dinamik ve çok yönlü gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır; çünkü bilgi alışverişi ve yeni verilerin derlenerek
değerlendirilmesi, yoğun ulusal ve uluslararası toplumsal ve kültürel ilişkileri gerektirmektedir. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası kongreler; toplumsal, kültürel ve sonunda sosyoekonomik yaşamı etkilemektedir. Kongre her şeyden önce kültürel bir olaydır. Bilimsel fikir
alışverişi, tecrübe ve bilgi transferi, yeni bir kuruluş, yeni bir ülke ya da medeniyet tanıma
kongrenin asıl amacı olmasa da, amaçları arasındadır. “Kültür alışverişi” kongrenin yapıldığı
ülke veya bölgeye yararları arasında en başta sayılmaktadır.
Ulusal kongrelerin büyük çoğunluğu hafta sonlarında düzenlenmektedir. Uluslararası
kongreler ise genellikle pazartesi-cuma günleri arasında yapılmaktadır.


Kongre ve toplantıların sınıflandırılması


Katılanların Milliyetlerine Göre Kongreler: Kongreleri çeşitli açılardan incelemek, çeşitli ayrımlar yapmak mümkündür. Ülkeye getirdiği çeşitli fayda ve kazançlar nedeniyle bir ayrım yaptığımızda kongrelere katılan delegeleri temsil ettikleri ülkeler itibariyle göze alabiliriz. Buna göre
kongreler ulusal ve uluslararası olarak iki grupta incelenebilir.
o

Ulusal Kongreler: Bu tür kongrelerde, kongreye katılan delegelerin büyük çoğunluğu kongrenin yapıldığı ülkenin vatandaşıdır.
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o

Kimi zaman değişik ülkelerden gelenleri de kendi adlarına veya
bağlı oldukları kurumları temsilen dinleyici veya gözlemci olarak
ulusal kongrelere katılırlar. Kongreye katılan delegelerin sık sık bir
araya gelmesi mümkün olduğundan, ulusal kongreler kısa süreli
olarak yapılırlar ve uluslararası kongrelere göre daha az zahmetli
ve masraflıdırlar. Çoğunlukla bir veya üç gün sürmektedirler. Ulusal kongrelere katılan delegelerin kongre ile ilgili harcamalarının
tamamı veya bir kısmı delegelerin bağlı oldukları ya da kongreyi
düzenleyen kuruluşlar tarafından ödenmektedir.
Uluslararası Kongreler: En az üç ulusa ait temsilcilerin bulunduğu
toplantılar uluslararası olarak ifade edilmektedir.

Resim 4.4: Uluslararası matematikçiler kongresi - Çin

Uluslararası kongreler, ulusal kongrelere göre daha uzun bir süreyi (4-7gün) kapsamaktadır. Bu tür kongreler genellikle pazartesi başlayıp cuma akşamı sona ererler. Bu tür
kongreler ulusal kongrelere göre daha karmaşık bir yapıya sahiptirler. Karmaşıklık, delegelerin farklı uluslara ait olmasından ve sayılarının çokluğu ile uzun sürmesinden dolayı delege
ve refakatçilere çeşitli etkinlikler düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası kongrelere önemli bir konu da “simultane çeviri” imkânlarıdır. Bu nedenle kongreye katılacak
delegelerin konuştukları diller göz önünde bulundurularak simultane çeviri yapılacak dil
sayısı belirlenir. Uluslararası kongrelere katılan delegelerin çoğunluğunun yurt dışından
gelmesi durumunda ise kongre merkezi olarak seçilen yerin ulaşım kolaylıkları düşünülmelidir.
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Düzenlenme Amaçlarına Göre Kongre ve Toplantılar

Günümüzde, dünyada Uluslararası Dernekler Birliği’nin (UIA) belirlediği konular dâhilinde ve haricinde pek çok farklı alanlarda toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca hangi alanda
ve hangi büyüklükte yapılırsa yapılsın toplantı ve kongrelerin çoğunluğunda, küçük de olsa
sergiler düzenlenmektedir.


Şirket Konferansları ve Toplantıları: Modern işletmecilik anlayışının
geçerli olduğu günümüz ekonomisinde şirketler ortaklarına, çalışanlarına,
satış elemanlarına, bayilerine ve tüketicilere yönelik olarak çok farklı nedenlerle toplantılar düzenlerler. U toplantılar kongre çeşitleri biçiminde
değerlendirilir.
o
Bilgilendirme toplantıları: Yüksel teknolojiden yararlanılan, özellikle de finansman açısından bakıldığında iyi bir pazar durumuna
gelen bu tür toplantılarda amaç, firmada ya da sektörde çalışan
elemanların kendi alanlarındaki yeni gelişmelerden haberdar edilmeleridir. Bilgilendirme toplantıları, bir kongre ya da konferansın
tamamı olabileceği gibi bir bölümü de olabilir. Bazen de tek başına
bir seminer şeklinde düzenlenebilir.
o
Yönetim kurulu toplantıları: Şirket bütçesi, yönetim ve personel
organizasyonu faaliyetleri ile sonuçların ve işletmenin gelecek dönemi ile ilgili önemli kararlar üzerinde katılanların görüşlerinin
alındığı toplantılardır. Bu tür toplantılar çok büyük boyutta olmadıkları için işletme içerisinde bir kişi tarafından organize edilebilirler ve toplantı yeri olarak da işletmenin genel merkezinin bulunduğu yer veya yakın çevresi tercih edilir.
o
Ulusal ve bölgesel ürün toplantıları: Büyük çapta üretim yapan
firmaların ürettikleri mamullerin ve hizmetlerinin tanıtımını yapabilmek amacıyla düzenledikleri toplantılardır. Bu tür toplantılarda
işletmeler, ürettikleri mamullerini teşhir ederek tanıtmak için kongre merkezinin toplantı salonları yanında sergi salonlarını da kullanırlar. Otomobil ve bilgisayar sanayi, bu tür toplantıların en fazla
olduğu sektörlerdir. Bu toplantılar yurt içinde düzenlenebildiği gibi, bazen yurt dışında da düzenlenmektedir.
o
Satış toplantıları: Bu türdeki toplantılar, büyüklüğüne göre kongre
organizatörleri aracılığıyla ya da bizzat işletme personeli tarafından
organize edilmektedir. Şirket toplantılarının hemen hemen tamamı
için bütün delegelerin ve refakatçilerinin katılabilecekleri birinci
sınıf oteller seçilmektedir. Bu tip toplantılarda amaçlardan biri de,
çalışanların motivasyonunu yükseltmek adına onların memnun
edilmesi için tüm imkânlar kullanılmaktadır.
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Ulusal dernek, siyasi parti ve sendika toplantıları

Bu tür toplantıların düzenlenme yerleri ile ilgili kesin bir yer yoktur. Toplantılar ülkenin herhangi bir şehrinde düzenlenebilir. Çoğunlukla da ülkenin büyük şehir merkezleri ve
tatil bölgeleri tercih edilmektedir. Toplantılar çoğunlukla 2-5 gün sürmektedir.
Bu kongreler aynı meslek grubuna mensup çalışanları bir araya toplayarak onların
alanlarındaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamaktadır. Katılımcı sayısının fazla
olduğu kongrelerde, kongre kentine ek uçak, tren seferleri konabilmektedir.


Uluslararası birlik kongreleri
Birliğe üye ülkeler arasında düzneli bir sıra
halinde yapılan kongrelerdir. Uluslararası birlik
kongreleri, dünyada bu birliğe üye ülkelerden
birinde yapılması gerekse de yaklaşık %60’ı Avrupa’da yapılmaktadır. Bu kongreler uzun dönemli, büyük bir organizasyon gerektirirler ve ortalama 3-4 gün sürerler. Delege sayıları da fazladır.
Bu birlikler, ekonomik, politik, kültürel, dinsel
vb. amaçlarla kurulmuş uluslararası sivil kuruluşlardır. Devletler arası anlaşmalarla bir ilgileri
yoktur (bağlı değillerdir). Genellikle kongrelerini
2 ya da 4 yıllık periyodlarla yapmaktadır.

Resim 4.5: Uluslararası birlik kongresi

4.2. Kongre Mekânları
Bir kongre organize edilirken gerek katılımcılar, gerekse kongreyi düzenleyen kişi ve
kuruluşlar açısından en uygun zaman ve mekânın seçilmesi gerekmektedir.
Kongre Mekânları Olarak:





Kongre ve konferans merkezleri
Şura salonu
Oteller
Üniversiteler

Kongre merkezleri kongrelerin yapılabileceği kongre tesisleri, toplantı salonları gibi
kongrenin en iyi şekilde yapılacağı gerekli olan alt ve üst yapıya sahip tesisler ve/veya kentlerdir. Kongre merkezi kavramı iki farklı anlamda da yorumlanabilir. Bunlardan birincisi
kongrenin yapıldığı tesis ya da kompleksler, ikincisi ise kongrenin yapıldığı şehirdir.
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Resim 4.6: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Resim 4.7: Cam Piramit Kongre Merkezi

5 Eylül 1996’da açılan ve İstanbul’da bulunan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı,
bugün Türkiye’de bulunan en büyük kongre merkezidir. Türkiye’nin ikinci büyük kongre
merkezi ise 1 Ekim 1996’da açılan, Antalya’daki Cam Piramit Sabancı Kongre Ve Fuar
Merkezi’dir.
Kongre mekânı seçerken dikkat edilecek noktalar:

Toplantı salonların yeri, boyutu dikkatle seçilmelidir.

Toplantı salonunda; ışık, ısı, havalandırma, karartma gibi etkenler göz önüne
alınmalıdır.

Toplantı salonlarındaki renk, döşeme kaplamaları ve akustik dikkat edilmesi gereken özelliklerdir.

Ses geçirmeyen duvarla sahip olmalıdır.

Modern görsel ve işitsel sistemlere sahip olmalıdır.

Salonların konumu ve trafik akışı katılımcıların düzenli hareket etmesini sağlamalıdır.

Salon giriş ve çıkışları dikkatle değerlendirilmelidir.

Fiziksel yapı gereğince salon kapasitesi katılımcılara göre seçilmelidir.

Salon düzeni, kolonları, tavan yüksekliği, avizeler, “T” ve “L” şeklindeki köşeler görüş alanını azaltmamalıdır.

Duvar desenleri ve duvardaki ışıklandırma, delegelerin dikkatini dağıtmamalıdır.

Yangın çıkışları ve güvenlik sistemleri kontrol edilmelidir.

Ofisler ve konuşmacılar için giyinme odaları bulunmalıdır.

Sergi alanlarının girişi, delege girişini engellememelidir.

Basın ve stüdyo imkanları sağlanmalıdır.

Catering hizmetleri için uygun ikram alanları bulunmalıdır.

Merkez içinde ve dışında yön levhaları bulunmalıdır.

Vestiyer ve tuvaletler her salonda bulunmalıdır.

Özürlü girişi ve özürlü otoparkı bulunmalıdır.

Merkezde yeteri kadar otopark alanı bulunmalıdır.

Merkezde güvenlik ve koruma personeli yeterli teçhizatla donatılmalıdır.

Merkezde banka, PTT vb. bürolar bulunmalıdır.

Kapalı devre TV ve elektronik mesaj sistemleri bulunmalıdır.
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Kongre merkezi seçildikten sonra verilecek tüm hizmetler ve yerleşim planlarını gösteren detaylı broşürler hazırlanmalıdır. Bu broşürler vasıtasıyla hem kongre düzenleyicilerine, hem de katılımcılara doğru bilgi ve iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.
Bir kongrede toplantı salonundaki masa ve sandalyelerin nasıl düzenlendiği, toplantının başarı ve başarısızlığında önemli rol oynar. Katılımcıların birbirlerini ve konuşmacıları
rahatça görüp-duyabildikleri, acil ya da tuvalet vb. ihtiyaçları için salondan rahatça ayrılıp
tekrar salona girerek yerlerine ulaşabildikleri toplantı düzenlerinin uygulandığı toplantılar
başarılı bir şekilde gerçekleşir.
Toplantı düzenlenen mekân ister kongre ya da konferans merkezi, isterse otel olsun,
toplantılar için salon düzenlemelerinde en çok kullanılan 3 yöntem söz konusudur. Bunlar;
toplantı şeklinde oturma düzeni, sınıf şeklinde oturma düzeni ve konferans şeklinde oturma
düzenidir.


Tiyatro Şeklinde Oturma Düzeni

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

Resim 4.8: Geleneksel şekil
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Resim 4.9: Yarım daire şekli

Resim 4.10: V şekli


Sınıf şeklinde oturma düzeni
Kongre delegelerinin kongre süresince not almaları gerekiyorsa sınıf şeklindeki oturma düzeni tercih edilir. Böylece bu düzen ile delegeler önlerinde bulunan sıralardan not alma
veya diğer ihtiyaçları için faydalanabilirler. Bu oturma düzeninde sıraların üzerine mikrofon,
ses ayarı vs. gibi teknik donanımlar yerleştirilebilir.

Konferans şeklinde oturma düzeni
Kongrelerde genel toplantılar dışında katılımcılar kongre konusu ve/veya konuları ile
ilgili olarak farklı çalışmalar için farklı sayılarda gruplara ayrılabilirler. Bu gruplar da 15-120
kişi arasında değişebilir. Delegelerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilmelerine de
imkân verdiğinden oldukça önemlidir.

57

Resim 4.11: U şekli

Resim 4.12: Yönetim masası şekli
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Resim 4.13: Kare/dikdörtgen şekil

Kongreye katılan delegelerin zamanlarının büyük çoğunluğu sandalye üzerinde geçtiğinden, özellikle toplantı salonlarındaki sandalyelerin ergonomik kullanışlı olmasına dikkat
edilmelidir.

4.3. Kongre Etkinlikleri
Kongre delegeleri ve refakatçilerine kongre organizasyonunda yalnızca toplantı hizmetleri sunulmaz. Bu kişilerin, birkaç gün süren organizasyonlarda konaklama ve diğer ihtiyaçlarının da karşılanması gereklidir. Kongre delegeleri ve eşlerinin belirli bir gelir ve kültür
düzeyine sahip kişiler olduğu göz önünde tutularak, iyi konaklama imkânı veren oteller tercih edilmelidir. Bu otellerin teknolojik imkanlar ile donatılmış ve hijyenik olması en önemli
etkendir.
Kongrenin ilk günü yapılan kokteyllerin amacı, delegelerin ve refakatçilerinin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Kongrelerde öğle yemekleri anlaşmaya göre üç ve dört kap
yiyecekten oluşan tabldot menü şeklinde uygulanır.
Akşam yemeklerinde kongre organizastörü ile işletme arasında yapılan anlaşmaya göre ya açık büfe ya da yine tabldot şekillerinden birinde servis edilir. Akşam yemeklerinin bir
tanesi (ya kongrenin ilk günü, ya da son akşamı) ziyafet şeklinde olur. Yemekler diğer ak-
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şam yemeklerine göre daha özeldir ve yemek esnasında sanatçılar, animatörler ya da diğer
özel eğlenceler yer alabilir.
Kongrelerin vazgeçilmez yiyecek-içecek hizmetlerinden biri de “tea/coffee break” olarak adlandırılan kahve molalarıdır. Yorucu toplantılara verilen kısa aralarda sabah ve öğleden sonra olacak şekilde günde iki kere içecek olarak kahve, çay ve su; yiyecek olarak da
kuru pasta, çörek ve pasta ikram edilir.
Kongrelere katılan delegelerin bir ülkeye ve bölgeye geliş nedenleri toplantılara katılmaktır; fakat bir ülkeye veya şehre gelen delegeler kongre kongre dışındaki zamanlarında,
geldikleri yörenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini de görmek isterler. Uluslararası toplantıların büyük çoğunluğuna delegeler ile birlikte eşleri de katılmaktadır. Dolayısıyla kongreye
katılan delege eşleri için turlar, özel eğlence programları hazırlanmaktadır. Gerek katılımcılar, gerekse eşleri için hazırlanan özel turları ve programları kapsayan kongrelere katılım
oranı daha yüksek gerçekleşmektedir.
İşletmede eğlenceler ve rekrasyon faaliyetleri düzenlenirken kongre organizatörlerinin
dikkat etmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan biri, tesisteki imkânların; ikincisi
ise, kongreye katılan delege ve refakatçilerin yaşam tarzları, davranışları ve hoşlanıp hoşlanmadıkları unsurların bilinmesidir. Bu şartlar bilindiğinde başarılı bir etkinlik organizasyonu gerçekleştirilebilir.
Kongrelerin düzenlendikleri oteller göz önüne alındığında, düzenlenebilecek aktiviteler arasında ön plana çıkan yüzme, basketbol, voleybol vb. karşılaşmalardır. Ayrıca katılımcıların tamamı veya bir kısmı seyirci olarak spor karşılaşmalarına götürülebilir.
Kongre programı içerisinde giriş ve çıkış günlerinde verilen kokteyller de bir eğlence
ya da rekreasyon faaliyeti olarak değerlendirilebilir.

Resim 4.14: Kokteyl
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Grubun büyüklüğüne, organizasyona, yükleyeceği maliyete göre bazı akşamlar dans,
müzik ve tiyatro grubu resitalleri, illüzyon gösterisi gibi etkinlikler katılımcıları aynı zamanda toplantıların yorucu havasından kurtarır.
Kongre organizasyonu içerisinde kongre öncesi veya sonrası bölgesel, doğal ve kültürel turlar düzenlenebilir. Kongre şehri olarak seçilen bölgeler zaten yeterince çekiciliğe sahip
bölgelerdir. Yeterli tarihi eserler ve doğal güzellikler kongre şehri veya çevresinde mevcuttur. Bu turlar profesyonel acenteler tarafından düzenlenmelidir. Düzenlenen turlar kongre
katılım ücretine dahil olabileceği gibi, ekstra ücret ödenerek katılımın gerçekleştiği turlar da
olabilir. Ayrıca delege eşleri için alışveriş turları da düzenlenebilir.


Delege eşleri için düzenlenebilecek bazı etkinlikler (aktiviteler) :

Mutfak çalışmaları

Şarap tatma (est) programı

İlizyon ve parapsikoloji programları

Moda gösterileri

Kahve partileri

At yarışları

Dekorasyon kursu

Güzel ve etkileyici konuşma programı

Aerobik programları

Alışveriş gezileri
Genellikle kongrelerde bu türdeki aktivitelerin maliyetleri sponsorlarca karşılanır.
Kongre organizasyonlarında çok sık görülmese de fazla sayıda çocuğun katıldığı özellikle uzun süreli kongrelerde, çocuklar için özel programlar yapılır. Çocuk programları yapılırken çocukların yaş grupları belirlenmeli ve yaş gruplarına göre ayrı ayrı aktiviteler planlanmalıdır. Ayrıca her yaş grubu için aktivitelerin planlanması aşamasında uzmanlara danışılmalı ve aktiviteler mutlaka nezaretçiler denetiminde yapılmalıdır.
Düzenlenen rekreasyon ve eğlence aktivitelerinde bulunması gereken temel aktivitelerin, o ülkenin veya bölgenin karakteristiklerini yansıtan özellikleri taşımalıdır. Böylece delegeler ve aileleri bir yandan eğlenecek, öte yandan ülkeyi, bölgeyi tanıma fırsatı bulacaklardır.
Kongre organizasyonları içinde delegeler ve refakatçiler için düzenlenen sergiler,
ticari gösteriler önemli bir yer tutmaktadır.
Sergiler, kongre ve toplantıların bir parçasıdır. Sergiler genellikle sponsor firmaların
gelir kaynaklarını oluşturur. Böyle bir ilişkinin olduğu toplantıların başarısı, çoğu zaman
sergi alanının çok iyi düzenlenmesine ve toplantının yapıldığı tesisin sergi ihtiyacını karşılamasına bağlı kalmaktadır.
Resim 4.15: Sergi
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Sergiler satıştan ziyade tanıtmanın yoğun olduğu faaliyetlerdir. Halka açık veya katılımcıların işlemine dönük olarak mesleki faaliyet tanıtımı veya ürün tanıtımı olabileceği gibi,
satışları arttırıcı etkileri de bulunmaktadır.
Türkiye’de kongre düzenlenmeye elverişli konaklama işletmelerinde sunulabilecek
rekreasyon ve animasyon alanları ile hizmetleri aşağıda sıralanmıştır.


Deniz aktiviteleri

Yat gezileri

Bot gezileri

Gece deniz eğlenceleri

Su kayağı

Sörf

Balık avı organizasyonu

Yelken

Dalma kursları



Kara aktiviteleri

Tenis imkânları ve karşılaşmaları

Atlı spor olanakları

Fayton gezileri

Golf ve mini golf faaliyetleri

Bisiklet turları

Köy gezileri

Jeep safarileri

Yetenek yarışması

Alışveriş gezileri



Sağlıklı yaşam aktiviteleri

Masaj hizmetleri

Sauna, Türk hamamı imkânları

Jimnastik ve aerobik salonları ve aktiviteleri

Futbol, basketbol ve voleybol aktiviteleri



Gece aktiviteleri

Restoranlarda ve/veya amfi tiyatrolarda Türk geceleri, balo ve değişik eğlence programları

Special ve değişik ülke yemekleri geceleri

Defileler, güzellik yarışmaları ve içki partileri

Müzik geceleri ve yarışmaları

Konser, folklör ve tiyatro gösterileri
Kongre sırasında medya için bir yer ayrılmalıdır. Kongre süresince medyaya bilgiler
aktarmak gereklidir. Kongre sonrasında; gelecek kongrenin muhtemel zamanının açıklandığı
ve ilgililere teşekkürlerin edileceği veya teşekkür ile başarı (katılım) belgelerinin verileceği
bir basın toplantısı düzenlenmelidir.
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4.4. Kongre Donatı Elemanları
Günümüz kongre merkezleri veya kongre otelleri arasındaki rekabet ortamında birbirlerine üstünlük sağlamalarına yardımcı olacak unsurlar içinde en önemlisi, toplantı alanlarında kullandıkları teknolojik imkânlardır.
Bugün, başarılı kongrelerde yeni ve modern araç-gereç ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Kongrelerin başarısı, kongre süresince konuşmacı ile delegeler arasındaki iletişimi en iyi
biçimde sağlayan bu alanda azmanlaşmış teknik personel ve kullandıkları teknik cihazlarla
ilgilidir.
Toplantı süresince salonda bulunan tüm teknik donanımın, uzman teknik elemanlar denetiminde olması gerekir. Salonda toplantının her anında kendisi için yapılmış veya ayrılmış özel
yerinde sürekli bir teknik eleman bulundurulmalıdır.
Ses ve görsel-işitsel cihazlar;
kongre programının tamamında ve oturumlarda ihtiyaç duyulan araç gereçlerdir.
Resim 4.16: Donatı elemanları

Bunlar;

Mikrofon

Projeksiyon cihazı

Bilgisayar

Tepegöz

Slayt makinesi

Uzatma kablosu

Pointer

Video

VCD, DVD, CD

Ekran

Perde
Çeşitli cihazlar;
Yazı tahtası
Filipchart
Resim sehpası
Telefon
Bayrak
Sigara İçilmez işareti
Kürsü

Konuşmacı masası
Bloknot/kalem
Su bardakları
Çöp kovaları
Yönlendirme levhaları
Ergonomik sandalye
Yaka kartları/rozetler/isim listeleri
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İyi bir görsel ve işitsel düzen, yine başarılı toplantılar için gereklidir. Bir toplantının
başarısında ses sistemlerine ilişkin yeterli ve etkin teçhizat ve donanımın bulunması çok
önemlidir. Bazen toplantılar tesiste uygun olmayan veya ayarlanmış bir ses sistemi olmamasından dolayı verimsiz geçmektedir. Etkin bir toplantı için katılımcılar konuşmayı duyabilmelidirler. Ses sistemi ile ilgili ihtiyaçlar, toplantı öncesinde dikkatlice saptanmalıdır. Yine
aynı şekilde görsel olarak kullanılması gereken video, projeksiyon aleti, slayt makinesi vb.
sistem mutlaka toplantı salonunda bulunmalıdır.
Kongrelerde kullanılan kongre teknolojileri şunlardır:


Kongre bilgi sistemi: Üzerinde delegelerin oturma biçimine göre düzenlenmiş
tuşların bulunduğu bir sistemdir. Sistem; delege, konuşmacı masaları ve simultane çevirmen kabinlerine bağlıdır. Böylece delegeler konuşmacıya soru yöneltmek ve konuşmak için söz istediklerinde, sıralarındaki tuşlar aracılığıyla isteklerini simultane çevirmenlere, onlar da sistemin başında bulunan teknisyenlere durumu bildirirler. Teknisyenler aracılık eder ve konuşacak kişinin mikrofonunu açar, sesi konuşmacıya (simultane tercümana) veya salona verir.

Resim 4.17: Teknisyen odası





Otomatik ses kayıt cihazı: Kongrenin başından sonuna kadar konuşmacı ve delegelerin seslerini kaydeden bir cihazın da kongre sırasında bulunması gerekir.
Elektronik kontrol sistemi: Salondaki ses, görüntü ve ışık cihazlarının kontrolünü yapan cihazdır.
Simultane çeviri cihazları: Uluslararası kongrelerde katılımcıların kongreyi
profesyonel simultane (anında, eş zamanlı) çevirmenler aracılığıyla kendi dille-
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rinden takip edebilmelerini sağlayan araçlardır. Bu gereçler uluslararası kongrelerde vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Kongre sırasında simultane çeviri olanağının delegelere sunulması, kongre maliyetini arttırıcı bir faktör olsa da hayati
bir öneme sahiptir. Simultane çeviri sisteminin amacı konuşmacının sözlerinin
anında delegelere iletilmesidir. Çevirmen, kullandığı kulaklık aracılığıyla konuşmacının sözlerini hangi dile çeviriyorsa sistemi o kanala getirerek mikrofona
konuşmak suretiyle delegelere ulaştırır. Simultane çeviri cihazları bazı salonlarda sabit, bazılarındaysa portatif düzendedir. Kongre merkezlerinde simultane
çeviri sistemleri çoğunlukla sabittir.


Mikrofonlar: Delegelerin soru sormak, konuşmak veya tartışmalara katılmak
için kullandığı elektronik ses düzenleridir. Kürsü mikrofonu, ayaklı mikrofon,
masa mikrofonu, kablosuz mikrofon, yaka mikrofonu gibi çeşitleri vardır.



Oy kullanma cihazı: Delegelerin kongrelerde zaman zaman yapılan oylamalarda kullandıkları, üzerinde evet/hayır ve çekimser oyları belirten tuşları bulunan
cihazlardır. Sistem doğrudan bilgisayara bağlıdır ve ekrandan görüntü alınabildiği gibi, yazılı sonuçlar da bastırılabilir.



Bilgisayar ve bilgisayar programları: Kongre organizasyonu için hazırlanacak
bir bilgisayar programının aşağıdaki işlemleri yapabilmesi gerekir.











Sorgulamalar
Kongre planı
Çalışanların organizasyonu
Faaliyet listesi
Fiyat verme ve satış tahminleri
Rezervasyonlar
Pazarlama ve postalama
Faturalama
Satış kayıtları
Raporlama
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Resim 4.18: Projeksiyon

Kongre organize edilen kongre merkezi ya da otelde ayrıca;

Sinema makinesi

Projeksiyon

Teksir ve fotokopi makineleri

Tepegöz ve slayt makineleri

Telefon, telefaks

Video

Yazı tahtası

Kapalı devre televizyon sistemi bulunmalıdır.
Özellikle projeksiyon cihazı bilgisayara bağlanarak oylama sonuçlarını, bilgisayarda
çizilen grafik, şekil ve tabloların delegelere yansıtılması açısından oldukça önemlidir.


Telekonferans: Kongre teknolojisinde yeni bir yaklaşım ya da adım olarak ortaya çıkan telekonferans, özellikle son yıllarda ulusal veya uluslararası kongrelerde ve diğer toplantılarda kullanılmaktadır. Telekonferans sisteminde kişiler
başka bir şehir ya da ülkedeki toplantılara bulundukları yerde katılma olanağı
bulurlar. Bu sistem ile çeşitli nedenlerle toplantılara katılmak istediği halde katılamayan devlet adamları, bilim adamları gibi kişilerin de çalışmalara katılmaları
mümkün olur. Telekonferans sistemi birbirinden farklı iki paketten oluşmaktadır. Bağlantı şekli ya da yalnızca alıcı veya karşılıklı etkileşimli olabilir. Bu
yöntem genellikle büyük kongreler için kullanılır. İdeal olan karşılıklı etkileşime
imkân veren sistemdir. Bu yöntem daha çok küçük toplantılarda kullanılmaktadır.
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Video konferans: Elektronik bilgi transferi (internet ve e-mail), bilgisayarlar
aracılığıyla oluşturulan grafikler ve transferleri ile faks sistemleri de telekonferans sistemi içerisinde sağlanmaktadır.

Resim 4.19: Telekonferans
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bir organizasyon firmasına giderek çalışanları gözlemleyiniz. Hazırlanan bir etkinliğin
aşamalarını not ediniz. Etkinliğin organizasyonu (uygulanması) sırasında mekânda bulunmak
için izin alınız ve bilgi birikiminize göre dosya hazırlayınız.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Grup oluşturunuz.

 Kongre
organizasyonu
için
mevcuduna göre grup oluşturunuz.

 İş bölümü yapınız.

 Olumlu iletişim içinde olunuz.

 Değişik organizasyon firması araştırınız.

 Internet, borşür, reklam ve kartvizitlerden
yararlanınız.

 Firmalardan randevu alınız.

 Etkili ve güzel konuşunuz.

 Öğrenmek istediklerinizi not alınız.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.

 Sorular hazırlayınız.

 Sorular anlaşılır ve açık olmalıdır.

 Yetkili kişilerle konuşunuz.

 İyi iletişim kurarak güler yüzlü olunuz.

 Çalışanların ekip çalışmalarını izleyiniz.

 İnsan ilişkilerine özen gösteriniz.

sınıf

 Alınan bilgileri ve gözlemlerinizi not
 İyi bir gözlemci olup dikkatle not alınız.
ediniz.
 Gerekli ekipmanları öğreniniz.

 Detaylara özen gösteriniz.

 Mekân hazırlamayı inceleyiniz.

 Yeniliklere açık olunuz.

 Düzenli, titiz çalışınız ve estetiğe önem
veriniz.
 Araç-gereç ve süslemeleri dikkatle incele-  Detaylara özen gösteriniz ve araştırmacı
yiniz.
olunuz.
 Kongre organizasyonunu başından sonuna
 Bulunduğunuz ortama göre giyininiz.
kadar izleyiniz.
 Oturma planı hazırlamayı öğreniniz.

 Kongre sonunda yapılanları not ediniz.

 Sorumluluk sahibi olunuz.

 Bilgi ve gözlemleriniz doğrultusunda
 Grup olarak dosya hazırlayınız.
kongre etkinlik dosyası hazırlayınız.
 Topladığınız dökümanlardan yararlanarak
 Sınıfta arkadaşlarınıza sunum yapınız.
hazırladığınız dosyanızı, sınıf arkadaşlarınıza sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet ile ilgili hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi “kongre”yi tanımlar?
A) Sürekli toplantılardır
B) Belli bir konuda toplantı
C) Münazara toplantısı
D) Forum şeklinde toplantı

2.

Aşağıdakilerden hangisi kongrenin amacıdır?
A) Geçici toplantı
B) Buluşmadır
C) Bilgi alışverişidir
D) Gezmek ve görmektir

3.

Aşağıdakilerden hangisi kongre yapılma amacı değildir?
A) Bilim ve teknolojik gelişmeler
B) Bilimsel çalışmaları açıklamak
C) Bilimsel çalışmaları tanıtmak
D) Bilimsel verileri saklamak

4.

Aşağıdakilerden hangisi “kongre organizatörü”nün yaptığı iştir?
A) Kongre bütçesi hazırlamak
B) Kongre birliği kurmak
C) Kongre bildirisi hazırlamak
D) Kongre belgesi dağıtmak

5.

Aşağıdakilerden hangisi “profesyonel kongre organizatörleri”nin kısaltmasıdır?
A) ICCA

B) PCO

C) IACVB

D) CKL

6.

Aşağıdakilerden hangisi şirket konferansı ve toplantısı değildir?
A) Bilgilendirme toplantıları
B) Satış toplantıları
C) Ulusal ve bölgesel ürün toplantıları
D) Ulaşım ve seyahat toplantıları

7.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal birlik kongresini tanımlar?
A) Ulusal sivil kuruluş kongreleri
B) Aynı meslek grubu kongreleri
C) Şirket toplantıları
D) Yönetim kurulu toplantıları
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8.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en büyük kongre merkezidir?
A) Sabancı Cam Piramit Kongre Ve Sergi Merkezi
B) Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Merkezi
C) Atatürk Kültür Merkezi
D) Şura Salonu

9.

Aşağıdakilerden hangisi kongre broşüründe bulunmaz?
A) Yerleşim planı
B) Kongre sloganı
C) Kongre mekânı/zamanı
D) Teknik bilgi

10.

Aşağıdakilerden hangisi kongrelerdeki oturma düzenlerinden değildir?
A) Sınıf şekli oturma düzeni
B) Konferans şekli oturma düzeni
C) Yuvarlak şekil oturma düzeni
D) Toplantı şeklinde oturma düzeni

11.

Aşağıdakilerden hangisi açılış kokteylinin amacıdır?
A) Delegelerin eğlenmesi
B) Delegelerin kaynaşması
C) Delegelerin müzik dinlemesi
D) Delegelerin dinlenmesi

12.

Aşağıdakilerden hangisi kongre refakatçileri için düzenlenen etkinliklerden değildir?
A) Alışveriş gezileri
B) Mutfak çalışmaları
C) Moda gösterisi
D) Dikiş kursu

13.

Aşağıdakilerden hangisi kongre etkinliklerinde bulunması gereken temel özelliktir?
A) Gezip, görmek
B) Bölgenin karakteristik özelliği
C) İyi vakit geçirmek
D) Boş vakitleri değerlendirmek

14.

Aşağıdakilerden hangisi kongre animasyon ve rekrasyon hizmetlerinden biri değildir?
A) Sağlıklı yaşam aktiviteleri
B) Kara aktiviteleri
C) Deniz aktiviteleri
D) Akşam aktiviteleri
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşlarınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden
uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1
2
3
4
5
6

Grup oluşturdunuz mu?
İş bölümü yaptınız mı?
Gideceğiniz firmalardan randevu aldınız mı?
Öğrenmek istediklerinizi not ettiniz mi?
Sorular hazırladınız mı?
Yetkililerle görüşüp, çalışanların ekip çalışmalarını izlediniz mi?

7

Detaylara özen göstererek yeniliklere açık oldunuz mu?

8

Etkili ve güzel konuşup, iyi iletişim kurdunuz mu?

9

Mekân hazırlamayı öğrendiniz mi?

Evet Hayır

10 Oturma planı hazırlamayı öğrendiniz mi?
11 Araç-gereç ve süslemelere dikkat edip, estetik yönden değerlendirdiniz mi?
12 Bulunduğunuz ortama uygun olarak giyinip, temiz ve düzenli oldunuz
mu?
13 Kongre başlangıcında yapılanları gözlemlediniz mi?
14 Kongre sonunda yapılanları dikkatle izlediniz mi?
15 Bilgi ve dokümanları titizlikle topladınız mı?
16 Dosya hazırlama planı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız veya cevaplarken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konulara dönerek öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Tüm soruları doğru cevaplandırmışsanız eğer tebrikler.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Konferans hazırlıklı konuşmalardır.
Konferansta dinleyicilerle konuşmacı arasında doğrudan diyalog kurulur.
Kurum içi konferans, bilgi alışverişi ve imaj yaratmak için düzenlenir.
Konferans mekânı seçerken müşterinin isteği ve konu göz önünde bulundurulmaz.
Konferansta teknik ekipmanlar ve görsel gereçler kullanılır.
Konferans nutuk havasında olmalıdır.
Bir konu üzerine yapılan seri konuşmalara sempozyum denir.
Sempozyumda konuşmalar 15-20 dk ile sınırlandırılmaz.
Sempozyum münazara havasında olmalıdır.
Tartışma mekânlarına forum denir.
Sempozyum bölgesel ve yöresel bir etkinliktir.
Sempozyum hazırlarken bütçe ve plan hazırlamaya gerek yoktur.
Çeşitli konuların bilimsel eksen üzerinde tartışılmasına seminer denir.
Seminerler genellikle birkaç gün süren oturumlardır.
Hizmet içi eğitim bir tür seminer çeşidi değildir.
Bilimsel seminerler ihtiyaca göre düzenlenir.

Fiziksel olarak rahat bir ortam, seminerin verimliliğini arttırmaz.
Oturma düzeni seminer konusuna göre düzenlenmelidir.
Mesleki seminerlerde sergiler seminerin önemli bir parçasıdır.
Kongre; toplanma, buluşma demektir.
Kongrede konu, amaç, zaman, çerçeve önemli değildir.
P.O.C. açılımı kongreleri yönlendiren kuruluşlardır.
ICCA açılımı uluslararası kongreler birliğidir.
Türkiye’nin en büyük kongre merkezi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’dir.
Kongrede sınıf şekli oturma düzeni kullanılmaz.
Kongrede sadece gece aktiviteleri düzenlenir.
Simultane çeviri cihazı kongre teknolojisidir.
Kongrede telekonferans kullanılmaz.
Ergonomi; kullanışlı, elverişli, kullanımı rahat ve konforlu olan anlamına gelmektedir.
30 Rekreasyon; yeniden yaratmak demektir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
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Evet

Hayır

PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1 - Konferans
a) Konferans çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?
b) Konferans mekânlarını doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Konferans etkinliklerini doğru olarak öğrendiniz mi?
d) Konferans donatı elemanlarını doğru olarak öğrendiniz mi?

2 - Sempozyum
a) Sempozyum çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?
b) Sempozyum mekânlarını doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Sempozyum etkinliklerini doğru olarak öğrendiniz mi?
d) Sempozyum donatı elemanlarını doğru olarak öğrendiniz mi?

3 - Seminer
a) Seminer çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?
b) Seminer mekânlarını doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Seminer etkinliklerini doğru olarak öğrendiniz mi?
d) Seminer donatı elemanlarını doğru olarak öğrendiniz mi?

4 - Kongre
a) Kongre çeşitlerini doğru olarak öğrendiniz mi?
b) Kongre mekânlarını doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Kongre etkinliklerini doğru olarak öğrendiniz mi?
d) Kongre donatı elemanlarını doğru olarak öğrendiniz mi?
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1

C

2

A

3

B

4

D

5

D

6

D

7

B

8

D

9

C

10

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1

B

2

A

3

C

4

C

5

D

6

C

7

A
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1

A

2

B

3

D

4

A

5

A

6

C

7

B

8

B

9

D

10

A

11

C

12

D

13

B

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

D

4

A

5

B

6

D

7

A

8

B

9

D

10

C

11

B

12

B

13

D

14

B

15

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

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

DEĞERLENDİRME
Kurumsal organizasyon modülü ile kazandığınız bilgilerin cevaplarını cevap anahtarı
ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap
verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz eğer modülü başarıyla tamamlamışsınız demektir. Tebrikler.
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