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AÇIKLAMALAR 
KOD 812STE027 

ALAN Eğlence Hizmetleri 

DAL/MESLEK Animatörlük 

MODÜLÜN ADI Tesis İçi Özel Organizasyonlar 

MODÜLÜN TANIMI 

Eğlence hizmetleri alanında katılımcıların ve organizasyonun 

özelliklerine uygun olarak tesis içi özel organizasyonları, özel 

temalı programları planlama ve gerçekleştirmeye yönelik 

konuları içeren öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Özel Organizasyon Programları Modülünü almış olmak 

YETERLİK Tesis içi özel organizasyonlar hazırlamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile; eğlence hizmetleri departmanında konukların ve 

tesisin özelliğine uygun olarak tesis içi özel organizasyonlar 

ile özel temalı paket programlara ait organizasyonları 

düzenleyerek gerçekleştirebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Eğlence hizmetleri departmanında konukların ve tesisin 

özelliğine uygun olarak özel gece organizasyonları 

düzenleyebileceksiniz. 

2. Eğlence hizmetleri departmanında konukların ve tesisin 

özelliğine uygun olarak özel parti organizasyonları 

düzenleyebileceksiniz. 

3. Eğlence hizmetleri departmanında ve çeşitli 

organizasyonlarda konukların ve organizasyonun 

özelliğine uygun olarak özel temalı programları 

planlayarak gerçekleştirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, sektör, atölye  

Donanım: Bilgisayar donanımları, Internet ortamı, VCD, 

DVD, Tepegöz, televizyon, projeksiyon, organizasyonlara ait 

araç gereçler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Kendi kendinizi değerlendirebileceğiniz, doğru yanlış 

tarzındaki değerlendirme soruları yer almaktadır. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci; 

 

Turizm olgusu içersinde ve günlük hayatın monotonluğundan insanları uzaklaştırmak, 

canlandırmak amacıyla çok çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu 

organizasyonlar belirli bir talep (istek) üzerine hazırlanabileceği gibi işletme tarafından 

planlanıp katılımın oluşması beklenebilir. Bu organizasyon planlamaları ve uygulamaları 

turistik tesislerde yer alan eğlence hizmetleri tarafından planlanıp gerçekleştirilebileceği gibi 

özel organizasyon ve animasyon firmalarınca da hazırlanabilinir. Bu sektörün önemli bir 

alan oluşturması nedeniyle bu amaçla değişik firmalar kurulmakta ve bu sektörde hizmet 

vermektedir. Bu tip organizasyonlar gerek planlama gerek gerçekleştirilmesi açısından son 

derece önemlidir ve profesyonel, deneyimli, beklentileri belirleyebilen ve bu beklentilere 

cevap verebilecek nitelikte organizasyonlar planlayanlar tarafından planlanmalıdır. Ayrıca 

bu organizasyonlarda görev alacak animatörlerin bu tip organizasyonların özelliklerini iyi 

bilen, tecrübeli ve ekip ruhuna sahip profesyonel kişiler arasından seçilmesi gerekir 

hedeflenen sonuca ulaşmada yardımcı olacaktır. 

 

Tesis içi özel organizasyonlar modülü size eğlence hizmetleri alanında özel gece 

organizasyonları, özel parti organizasyonları, turnuva ve olimpiyat organizasyonlarında 

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

organizasyonlarda kullanılmak üzere planlanan programların hazırlanması, uygulanması 

sırasında dikkat edilmesi gereken ilkeleri, organizasyon türünün özellikleri hakkında ön 

bilgiye sahip olacaksınız.  Bu modülde verilen bilgiler doğrultusunda çeşitli tesis içi özel 

organizasyonların özelliklerine uygun olarak özel gece organizasyonları, özel parti 

organizasyonları, turnuva ve olimpiyat organizasyonlarını gerçekleştirebileceksiniz. 

GİRİŞ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Eğlence hizmetleri departmanında konukların ve tesisin özelliğine uygun olarak özel 

gece ve sportif aktivite organizasyonlarını düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde tesis içi özel gece, özel parti 

organizasyonlarında kullanılan aktivite çeşitlerini araştırınız. Araştırma 

sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde tesis içi özel gece ve parti organizasyonları 

için program hazırlayıp uygulayan meslek elemanları ile görüşerek hazırlık 

aşamaları, uygulama alanları, kullanılan araç gereçler ve dikkat edilecek 

ilkelerle ilgili bilgi toplayınız. Araştırma sonuçlarınızı rapor haline getirerek 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çevrenizdeki çeşitli işletmelerde olimpiyat ve turnuva organizasyonlarında 

kullanılan aktivite çeşitlerini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Olimpiyat ve turnuva organizasyonları için program hazırlayıp uygulayan 

meslek elemanları ile görüşerek hazırlık aşamaları, uygulama alanları, 

kullanılan araç gereçler ve dikkat edilecek ilkelerle ilgili bilgi toplayınız. 

Araştırma sonuçlarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TESİS İÇİ ÖZEL ORGANİZASYONLAR 
 

1.1. Çeşitleri 
 

Tesis içi özel organizasyonlar kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar: 

 

 Özel gece organizasyonları 

 Özel parti organizasyonları 

 Olimpiyat ve turnuva organizasyonları 

 

1.1.1. Özel Gece Organizasyonları 
 

Tesis içi özel gece organizasyonları gerek uygulanmak istenen temaya uygun, gerek 

işletmenin özel bir gün için hazırladığı, gerekse işletmeden müşteriler tarafından talep edilen, 

tesis bünyesince, tesis içinde, ücretli veya ücretsiz uygulanan özel organizasyonlardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu tip organizasyonlar kesinlikle periyodik programa eklenmemiş yani periyodik 

programda yer almayan, bunların dışında o an için planlanan programlardır. 

Tesise ait veya tesisin tahsis ettiği bir alanda gerçekleştirilirler. 

 

Amacı talep eden açısından; kendi kitlesinin motivasyonunu oluşturmak/arttırmak, 

tanıtım, satış arttırmak, promosyon vb. çok çeşitli amaçlar olabilirken, animasyon açısından; 

talep eden tarafından teması (konusu) önceden belirlenmiş bir organizasyonu beklentiye 

uygun gerçekleştirmektir. 

 

 
 

Resim 1.1: Özel gece organizasyonuna bir örnek 

 

1.1.1.1. Özellikleri 
 

Tesis içi özel gece organizasyonların diğer özel organizasyonlarda olduğu gibi 

kendine özgü özellikleri vardır. Planlama ve uygulama aşamalarında bu özelliklerin dikkate 

alınması gerek planlamadaki gerekse uygulamadaki aşamaların doğru ve sağlıklı yürütülmesi 

açısından son derece önemlidir. Bu tip organizasyonlarda hemen hemen her türlü etkinlik 

özel gece organizasyonlarının özellikleri dikkate alınarak planlanıp, uygulanabilir. Burada 

yaratıcılık büyük rol oynar. Bunun dışında konuk profilleri, organizasyonun planlanacağı 

alan ve talep üzerine mi yoksa arz yaratmak üzere mi hazırlandığı önemlidir.  Çünkü en 

basitinden bütçe açısından bile farklılıklar gösterecektir. Bir organizasyon içersinde tek bir 

etkinlik planlanabileceği gibi temayı tamamlayacak ya da temaya uygun birden fazla 

etkinlikte planlanabilinir. 

 

Organizasyon alanı tesise/işletmeye (firma) ait veya tesisin tahsis ettiği alandır. Bu 

organizasyonu planlayan bir tesiste yer alan eğlence hizmetleri departmanı olabileceği gibi 

özel organizasyon firması da olabilir. Eğer özel organizasyon firması ise kendi bünyesinde 

bu tip organizasyonlar için kullandığı bir alan olacaktır. Tesisteki eğlence hizmetlerinin 
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hazırladığı bir organizasyon ise, tesisin çalışma alanları organizasyon alanlarıdır. Tesiste 

konaklayan belli bir grup ya da tesis genelindeki tüm konuklara yönelik planlanır. 

 

Örneğin tesiste konaklayan tüm annelere yönelik anneler günü için bir gece 

planlanabilinir. Ancak bu tip organizasyonlar diğer özel organizasyonlarla ve özellikle özel 

temalı organizasyonlarla karıştırılmamalıdır. Özel temalı paket programlar tüm güne ya da 

birden fazla güne yayılırken tesis içinde planlanan özel gece organizasyonları sadece o gece 

için planlanarak gerçekleştirilir. Bir başka örnek vermek gerekirse; tesiste konaklayan ilaç 

firmasına ait bir gruba firma organizasyonunun dışında sadece o gece için gruba özgü bir 

özel gece organizasyonu gerçekleştirilmesi talebi gelebilir. Bu da kongre organizasyonlarıyla 

karıştırılmamalıdır. Burada kastedilen özel gece organizasyonun bu kongre 

organizasyonundan ayrı bu tesiste kalan grup için planlanan bir organizasyondur. 

 

Konserler, dans, akrobasi, sihirbazlık gösterileri vb. gösteriler ve konukların 

yetenekleri de dikkate alınarak hazırlanabilecek çok çeşitli etkinlikler özel gece 

organizasyonlarında yer alabilir. Örneğin konukların arasında belirli yetenekleri olan 

konuklar belirlenerek ağırlıklı olarak onların yeteneklerinin sergilendiği özel bir gece 

planlanabilinir. 

 

Tesis içi özel gece organizasyonlarının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

 Uygulanmak istenilen temaya uygun, 

 Talebe göre oluşturulması ve/veya doğrudan arz edilerek talep oluşturulmaya 

çalışılması, 

 Ücretli veya ücretsiz, 

 Katılımcı ve izleyicili olması,  

 Özel gruba aitse davetiyeli olması. 

 

 Uygulanmak istenilen temaya uygunluk:  
 

Uygulanmak istenilen, önceden belirlenmiş olan temaya uygun nitelikte etkinlik ya 

da etkinliklerden oluşur. Bu organizasyon içersinde tek bir etkinlik olabileceği gibi birbirini 

tamamlayan ya da temaya uygun olmak koşuluyla birden fazla etkinlik yer alabilir. 

 

 Talebe göre oluşturulması ve/veya doğrudan arz edilerek talep 

oluşturulmaya çalışılması:  
 

Özel gece organizasyonları ya eğlence hizmetlerine gelen talep üzerine ya da arz 

yaratıp talep beklemek üzere iki şekilde hazırlanabilir. Eğlence hizmetlerinin herhangi bir 

talep oluşmadan hazırladığı organizasyonlarda konuklara bu organizasyon sunulur ve 

konukların katılımları beklenir. Bu arz tesislerdeki eğlence hizmetleri departmanlarınca 

hazırlanabileceği gibi özel organizasyon firmalarınca da hazırlanabilir. 

 

Talep üzerine hazırlanan özel gece organizasyonlarında talep tesis tarafından, 

konuklardan ya da acentelerden de gelebilir. Acenteler tesiste o tarihte konaklayan sadece 

kendi grup ya da grupları için özel bir gece planlayabilir. 
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 Ücretli veya ücretsiz olması: 
 

Özel gece organizasyonları organizasyonun yaratılış şekli ve amacına göre ücretli ya 

da ücretsiz planlanabilir. Bu da onun tesislerdeki gece showlarından farklı olduğunun en 

büyük göstergesidir. 

 

 Katılımcı ve izleyicili olması: 
 

Özel gece organizasyonlarının tesis içi özel organizasyonları içersinde özel parti 

organizasyonlarıyla karşılaştırıldığında diğer bir özelliği hem katılımcı yani aktif 

katılımcısının hem de pasif durumda izleyicilerinin olmasıdır. Bazı katılımcılar sadece 

izleyici durumunda yer almak isteyecektir. 

 

 Özel gruba aitse davetiyeli olması: 
 

Eğer bir acentenin grubu veya bir ilaç firmasına ait bir grup gibi özel bir gruba ait ise 

ya da katılımcıları sınırlandırılmış bir organizasyon ise kesinlikle davetiyeli bir çağrı 

mekanizması planlanmalıdır. Aksi takdirde ya organizasyonla ilgisi olmayanlarda katılmak 

isteyecektir ya da katılması gerektiği halde haberi olmadığı için hedef katılımcılar yeterli 

olmadığı için hedeflenen organizasyon sağlıklı yürütülemeyecektir. Kesinlikle kişiye özellik 

vurgulanmalı ve bu tip katılımlılarda yani özel grup için planlanmış organizasyonlarda 

tanıtımda bu yolla yapılmalıdır. Ayrıca bu yöntemle hedef katılımcı kendini çok daha özel ve 

önemli hissedecektir. Bu da acente, firma vb. gibi organizasyonu düzenleyenin itibarını daha 

çok arttıracaktır. 

 

1.1.1.2. Dikkat Edilecek İlkeler 
 

Eğlence hizmetlerinin gerçekleştirdiği tüm organizasyonlarda olduğu gibi özel gece 

organizasyonlarının planlaması ve gerçekleştirilmesi sırasında da dikkat etmesi gereken 

durumlar vardır. Bunlar gerçekleştirilecek özel gece organizasyonunun türüne, özelliğine ve 

temasına göre farklılıklar gösterdiği için kesinlikle birbirinden çok farklı olacaktır. Bu 

nedenle hem planlama hem de gerçekleşme sırasında bu farklılık ve özellikler dikkate 

alınmalıdır. Ancak temelde uyulması ve dikkat edilmesi gereken tüm kural ve ilkeler özel 

gece organizasyonları içinde geçerlidir. 

 

Özel gece organizasyonlarında dikkate alınması gereken ilkeleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz; 

 

 İlgiyi artırma amaçlı olmak, 

 Temaya uygun olmak, 

 Amaca/beklentilere uygun olmak, 

 Konuk profillerine uygun olmak, 

 Programdan sapmamak, 

 Hedef kitlenin tümünün organizasyona katılımını sağlamak. 

 

Özel davetlerin bildirimi katılımcılara mutlaka davetiye ile yapılmalıdır….! 
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 İlgiyi artırma amaçlı olmak 
 

Düzenlenecek organizasyona, organizasyonu talep eden acente, firma veya tesisin 

sunduğu hizmet ya da ürünlere olan ilgiyi arttırmak için düzenlenir. Bu amacı karşılayacak 

nitelikte düzenlenmesi gerekir. 

 

 Temaya uygun olmak 
 

Organizasyonun temasına uygun olarak planlanması gerekir. Kesinlikle 

organizasyonun içindeki etkinlik ya da etkinliklerin belirlenen temaya uygun olarak 

planlanması ve tüm organizasyon süresince temanın vurgulanması gerekir. 

 

 Amaca/beklentilere uygun olmak 
 

Organizasyonun kendisi kesinlikle belirlenen amaca ve beklentilere uygun olmak 

zorundadır. Bunun aksine bir durumda organizasyonun amaç doğrultusunda başarılı olması 

beklenemez. Belirlenen hedefin tutturulması mümkün olamayacağı gibi talep üzerine 

hazırlanmış olan organizasyonun talep edenin memnuniyetsizliği ile karşılaşılır ki bu da hiç 

arzu edilmeyecek bir durumdur. 

 

 Konuk profillerine uygun olmak 
 

Organizasyona katılması beklenen konukların özellikleri dikkate alınarak planlanan 

bir organizasyon, diğer özel organizasyonlarda ya da periyodik olarak planlanan 

programlarda olduğu gibi eğlence hizmetlerinin başarılı olmasını, konukların ve talepçilerin 

memnun edilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca bu durum amaçlanan hedefe ulaşmak anlamına 

gelecektir. 

 

 Programdan sapmamak 
 

Tüm organizasyon boyunca planlanan programdan sapmamak organizasyonun başarısı 

açısından son derece önemlidir. Bu durum periyodik programlar ve diğer özel 

organizasyonların tümünde de geçerli bir ilkedir. Kesinlikle dikkate alınmalı ve önceden 

karşılaşılacak olası durumlara karşı tedbirler alınmalıdır. 

 

 Hedef kitlenin tümünün organizasyona katılımını sağlamak 
 

Organizasyonun istenilen, hedeflenen başarıya ulaşılabilmesi için ve planlandığı 

şekilde sürdürülebilmesi açısından mutlaka hedef kitlenin tümünün organizasyona katılımını 

sağlamak gerekir. Bunun için öncelikle hedef kitlenin organizasyon hakkında 

bilgilendirilmesi ve organizasyonun katılım açısından istek uyandıracak şekilde planlanması 

gerekir. 
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Resim 1.2: Özel gece organizasyonuna bir örnek 

 

1.1.2. Özel Parti Organizasyonları 
 

İnsanlarla ilişkileri sağlamak, iyileştirmek, kuvvetlendirmek amacıyla gerek talebe 

göre ve/veya doğrudan arz edilerek gerekse halkla ilişkiler (Pr) açısından oluşturulan, ücretli 

ya da ücretsiz, tesis bünyesinde ve özel olarak kutlama şeklinde hazırlanan, organizasyon 

sırasında aktif katılımlı, tematik organizasyonlardır. 

 

Özel parti organizasyonları kutlama niteliğinde konuklarla ilişkileri sağlamak, 

iyileştirme, kuvvetlendirmek amacıyla yapılır. Tıpkı özel gece organizasyonlarında olduğu 

gibi kesinlikle periyodik programa eklenmemiş yani periyodik programda yer almayan, 

bunların dışında o an için planlanan programlardır. Tesise ait veya tesisin tahsis ettiği bir 

alanda gerçekleştirilirler. 

 

Amacı talep eden açısından; insanlarla ilişkileri sağlamak, iyileştirme, 

kuvvetlendirmek iken, animasyon açısından; talep eden tarafından teması önceden 

belirlenmiş özel parti organizasyonunu beklentiye uygun gerçekleştirmektir. Özel parti 

organizasyonu oluşan talep üzerine hazırlanabileceği gibi tesis tarafından arz edip talep 

oluşturmak içinde hazırlanabilir. Ayrıca halka ilişkiler departmanınca örneğin o tarih 

aralığında balayı çiftlerinde ya da ortak doğum günü olanların sayılarının dikkat çekecek 

durumda olması halinde bunu konuklarla olan ilişkileri kuvvetlendirmek, iletişim kurmak 

için fırsat olarak kullanılmak istenebilinir. 

 

1.1.2.1. Özellikleri  
 

Planlama ve uygulama aşamalarında tesis içi özel parti organizasyonlarına ait 

özelliklerin dikkate alınması gerek planlamadaki gerekse uygulamadaki aşamaların doğru ve 

sağlıklı yürütülmesi açısından son derece önemlidir. 
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Özellikle talep yaratmak üzere hazırlanacak özel parti organizasyonlarında dikkatli ve 

titiz bir çalışma ve konuk profillerini takip gerekir. Çünkü konuk profillerinde oluşan balayı 

çiftleri, doğum günleri gibi belirgin benzerlik ya da ortak noktalar böyle bir organizasyon 

hazırlamak için malzeme olacaktır. Bunun dışında tesiste konaklayan ya da bölgede bulunan 

bir ünlünün üzerine, o ünlünün de katılacağı kendi konusuyla ilgili bir parti organizasyonu 

planlanabilinir. Tabii böyle bir durum organizasyonun bütçesini arttıracaktır. Bu tip 

organizasyonlarda periyodik programların dışındadır o tarihteki duruma göre bir kerelik 

planlanır ve gerçekleştirilir. Ancak daha sonrasında aynı özelliklerde oluşan durumlarda 

gerekli düzenlemeler yapılarak kullanılabilir. 

 

Tesis içinde düzenlenecek özel partileri, Balayı çiftlerine düzenlenecek çeşitli 

konsepte partiler, Doğum günleri, Beach party (plaj partileri), Konserler ve Resitaller olarak 

örneklendirebiliriz. Bu örnekler yaratıcılığa, konuk profillerine, tesis konseptine, ayrılan 

bütçe vb. etkenlere göre çoğaltılabilir. Ancak genelde müzik organizasyon ağırlıklı olurlar. 

 

Tesis içi özel parti organizasyonlarının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

 Tematik olur, 

 Kutlama amaçlı olur, 

 Mutlaka katılımlı olur, 

 Özel dekorasyon, süsleme vb. gerekir, 

 Konusunda ünlüler katılabilir, 

 Genelde müzik organizasyonu ağırlıklı olurlar. 

 

 Tematik olması 

 

Kesinlikle önceden belirlenen bir tema üzerine düzenlenir ve tüm organizasyon bu 

temaya göre planlanır. Planlanacak etkinlik ya da etkinlikler bu temaya uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

 

İyi bir parti doruk noktasında bırakılmalıdır……! 
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Resim 1.3: Özel parti organizasyonuna bir örnek 

 
 Kutlama amaçlı olması 

 

Bu tip organizasyon kutlama amaçlı olur. Özel bir durumu veya olayı kutlamak 

amacıyla tema oluşturulur. Tüm organizasyon kutlama havasında, coşkulu bir şekilde 

sürdürülür. 

 

 Katılımlı olması 

 

Organizasyon anında tüm katılımcılar aktif katılımcı durumundadır. Hepsi eğlenmek 

için kesinlikle gönüllü olarak bulunurlar. İzleyici durumunda yani pasif katılımcı olması 

genelde mümkün değildir. Çünkü ortak amaç katılımcılar için aynıdır; kutlamak ve 

eğlenmek. Tabii bunu temin etmek becerisi organizasyonu planlayan kişiye bağlıdır. 

 

 Özel dekorasyon, süsleme vb. gerekmesi 

 

Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu organizasyonda da dekorasyon gerekir. Ancak 

bu organizasyon türünde kutlamak ön planda olduğu için partiye özel süslemelerde 

kullanılır. 
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Resim 1.4: Dekor çalışmasına bir örnek 
 

 Konusunda ünlülerin katılması 

 

Tesis içi özel parti organizasyonlarında özel partinin temasına uygun, konusunda ünlü 

kimselerde yer alabilir. Bu kişiler özellikle başta bu ünlü üzerinde durularak planlanabileceği 

gibi tesadüf aynı tarihlerde tesiste ya da bölgede bulunması fırsat bilinerek te seçilebilir. 

 

 Müzik organizasyonu ağırlıklı olması 
 

Düzenlenecek organizasyonda bir sergileme, tanıtım vb. bir amaç yerine insanlarla 

ilişkileri sağlamaya, iyileştirmeye, kuvvetlendirmeye yönelik bir amaç olması nedeniyle özel 

parti organizasyonları genellikle müzik organizasyonu ağırlıklı gerçekleştirilir. İnsanların 

parti kavramı üzerine düşünceleri incelendiğinde bu anlamda beklentilerinin zaten müzik ve 

dansın yoğun olduğu, kendisinin birebir içinde aktif olarak yer aldığı organizasyonlar 

şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Eğlence hizmetlerinin belirlediği amaca ulaşılabilmesi için 

bu beklentilerinde karşılanması ve organizasyonun o yönde planlanması gerekir. 

 

1.1.2.2. Dikkat Edilecek İlkeler 
 

Özel organizasyonlar içinde planlanan özel parti organizasyonları gerek planlama 

aşamasında gerekse uygulama aşamasında diğer özel organizasyonlarda olduğu gibi dikkatli 

ve titiz bir çalışma gerektirir. Organizasyonun başarısı açısından amacına ulaşabilmesi için 

bu konuda deneyimli kişilerce planlanıp yürütülmesi gerekir. Organizasyonun başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken genel ilkelerin dışında özel parti 

organizasyonlarına özgü ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Daima davetiyeli olmalı, 

 Doruk noktasında bırakılmalı, 

 Belirlenmiş, beklenen kişi sayısına göre hazırlanmalı. 
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 Daima davetiyeli olmalı: 

 

Önceden belirlenmiş kişilere yönelik hazırlandı için kesinlikle organizasyon için 

davetiye hazırlanmalı ve katılımcılara bu davetiyeler iletilmelidir. Çünkü planlanan bu 

organizasyon periyodik programlar dışında planlanmış bir organizasyondur ve tesisin tüm 

konuklarına yönelik değildir. Organizasyona katılması beklenen, planlanan, özel olarak 

seçilmiş konukların bu organizasyondan haberdar olması ve kendisinin özel olduğunun 

hissettirilmesi için davetiye kullanılmalıdır. 

 

 Doruk noktasında bırakılmalı: 
 

Organizasyonun katılımcılar üzerinde beklenen, hedeflenen etkiyi yaratabilmesi için 

partinin sönmemesi gerekir. Tam tersine doruk noktasında bırakılmalıdır. Bunun için 

etkinliğin baştan sona bir bütün olarak değerlendirilmesi başlangıcının ve özellikle finalinin 

çok iyi planlanması gerekir. Kesinlikle finalinin başlangıca ve organizasyonun bütününe 

göre çok daha büyük bir coşkuyla tamamlanması gerekir. Yani coşku grafiğinin partinin 

sonunda en yüksek noktada olması istenen etkiyi yaratması açısından son derece önemlidir. 

Özel parti organizasyonu bu düşünülerek bitirilmelidir. Final anı ya bir konuşmayla 

tamamlanmalı ve en son popüler olan, coşkulu ve hızlı ritim müzik ile bitirilmeli ya da bir 

başka organizasyona yönlendirilmelidir. Örneğin; Canlı müzikten sonra diskoya gitmek gibi. 

Bu son derece canlı, coşkulu bir anonsla yapılmalıdır. Asla canlı hareketli müzikten sonra 

slow müziğe geçilerek parti bitirilmemelidir. Bu durumda parti sönük hale geçer, sonuçta da 

o zamana kadar yaşanan coşku yerine akılda kalan finaldeki ağır bitiş olur. Yani böyle bir 

uygulama ile canlı parti sönmüş olur. Bu da organizasyon için o ana kadar yapılan tüm 

çalışmaların boşa gitmesine neden olur. Bu ilke özel parti organizasyonları için en özellikli 

ve en çok dikkat edilmesi gereken bir ilkedir. 

 

 Belirlenmiş, beklenen kişi sayısına göre hazırlanmalı: 

 

Özel parti organizasyonları katılımcıları ve dolayısıyla katılımcı sayıları önceden 

belirlenen organizasyonlar olduğu için planlama yapılırken katılımcı sayısı belirsiz olan 

planlamalara göre daha rahat çalışma imkânı sunar. Ancak bu durum aynı zamanda dikkat 

edilmesi noktaları da daha çok arttırır. Bu tip organizasyonlarda planlamaların belirlenen kişi 

sayısına dikkat edilerek yapılması gerekir. Belirlenen kişi sayısını rahatlıkla alacak bir 

alanın, verilmesi planlanan hediyelerin ve ikramlıkların yeterli miktarlarda hazırlaması 

açısından rakamların bilinmesi oldukça önemlidir. Özellikle ikramların ve hediyelerin 

kesinlikle eksik olmaması kişi sayısına yeterli olarak planlanması oldukça önemlidir. 

 

1.1.3. Olimpiyat ve Turnuva Organizasyonları 
 

Tesis içinde, ilişkileri kuvvetlendirmek, hareketlendirmek, tesise karşı bağımlılık 

yaratmak ve beklentileri karşılamak amacıyla, tek bir spor dalında veya çeşitli sporlarının yer 

aldığı ve uluslararası spor kurallarının geçerli olduğu, bireysel ya da takımlar halinde 

periyodik programların dışında planlanan spor organizasyonlarıdır. 
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Tanımdan da anlaşılacağı gibi turnuva ve olimpiyat niteliğinde olmak üzere iki şekilde 

düzenlenir. Periyodik programlarda yer alan olimpiyat ve turnuva organizasyonlarından ayrı, 

bağımsız olarak planlanırlar. Tesisteki konuk profilleri dikkate alınarak planlanmalıdır. 

Fiziksel aktiviteler gerektirdiği için gençlerin ağırlıklı olduğu tesislerde planlanmalıdır. 

Periyodik programlarda yer alan spor etkinliklerinin amacı ağırlıklı olarak eğlenmek, iyi 

vakit geçirmek iken özel organizasyon olarak planlanan turnuva ve olimpiyat 

organizasyonlarında kurallar daha çok önem taşır ancak yinede eğlenmek ve iyi zaman 

geçirmek gibi bir yanının olduğu da unutulmamalıdır. 

 

1.1.3.1. Özellikleri 
 

Bu organizasyon türü spor ağırlıklıdır. Gerek turnuva niteliğinde gerekse olimpiyat 

niteliğinde düzenlensin organizasyonda yer alacak spor etkinliklerinin kurallarının bilinmesi 

gerekir. Bu organizasyonda yer alacak animatörlerinde bu yönde seçilmesi gerekir. Tesis 

içinde düzenlenecek olan bu özel organizasyonun diğer özel organizasyonlardan farklı olarak 

kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Turnuvalar tek bir spor dalında olur. 

 Olimpiyatlar; çeşitli sporların yer aldığı organizasyonlardır. 

 Spor organizasyonlarında uluslararası spor kurallarının geçerli olması gerekir. 

 

 Turnuvalar tek bir spor dalında olur: 

 

Özel organizasyonlar içinde düzenlenen turnuvalarda planlama tek bir spor dalında 

yapılır. Örneğin tenis, basketbol gibi sadece bir spor dalında takımlar oluşturularak 

turnuvalar düzenlenebilir. Planlanan turnuvanın büyüklüğüne göre tek bir günde 

düzenlenebileceği gibi birden fazla güne de yayılabilir. 

 

 
 

Resim 1.5: Bowling Turnuvasında kullanılacak alana örnek 
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 Olimpiyatlar; çeşitli sporların yer aldığı organizasyonlardır: 
 

Olimpiyatlarda ise birden fazla spor dalı yer alır. Tıpkı profesyonel anlamda 

düzenlenen olimpiyat etkinliklerinde olduğu gibi birçok spor dalı olimpiyat 

organizasyonunda planlanır. İçinde yer alması planlanan spor dalları seçilirken konuk 

profilleri ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Tesiste konaklayan bir sporcu grubunun üzerine 

bile bir organizasyon planlanabilir. Bu planlama turnuva niteliğinde hazırlanabileceği gibi 

olimpiyat şeklinde de olabilir. 
 

 
 

Resim 1.6: Çocuk olimpiyatlarına bir örnek 

 

 Spor organizasyonlarında uluslararası spor kuralları geçerli olur: 
 

Periyodik spor etkinliklerinden farklı bir uygulama olacağı için bu organizasyonda yer 

alacak spor organizasyonunun uluslararası spor kuralları dikkate alınarak planlanmalı ve 

organizasyon sırasında bu spor kuralları geçerli olmalıdır. Bu nedenle görev alacak 

animatörlerin bu kuralları çok iyi bilmesi şarttır. 

 

1.1.3.1. Dikkat Edilecek İlkeler 
 

Tesis içinde düzenlenecek olan bu özel organizasyonun gerek planlama gerekse 

gerçekleşme, uygulama anında organizasyonun özelliğinden ortaya çıkan, dikkat edilmesi 

gereken bazı ilkeleri vardır. Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
 

 Yaralanmalara karşı ilk yardım hizmetlerinin bulundurulması, 

 Denetleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulması, 

 Yaş, cinsiyet, ilgi alanları (Konuk profilleri), 

 Ödüller ve ödül töreni hazırlanmalı, 

 Malzemelerin ve uygulama kurallarının uluslararası kabul görmüş standartlara 

göre olması, 

 Takım halindeki müsabakalarda, takım formalarının olması, 

 Birey sporlarında sporcuların uygun giyinmiş olmaları, 

 Katılımcıların sağlık durumundan emin olunmalı, 

 Takımları oluşturma safhasında, güçler denk olmalı, ekiplerin antipati 

oluşturacak şekilde birleştirilmesinden kaçınılmalı. 
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 Yaralanmalara karşı ilk yardım hizmetlerini bulundurmak: 

 

Katılımcıların bizzat içinde yer alarak fiziksel aktivite gösterdikleri organizasyonlar 

olması nedeniyle zaman zama küçük yaralanmalar ve sakatlanmaların yaşanabileceği dikkate 

alınmalıdır. Öncelikle bu tip tatsız ve istemeyen durumlarla karşılaşmamak için planlama 

sırasında gerekli önlemler düşünülmeli ve olası durumlar içinde uygulama alanında ilk 

yardım malzemeleri bulundurulmalıdır. Ayrıca tesis içinde doktor ve hemşire gibi sağlık 

personelinin bulunması da yararlı olur. 

 

 Denetleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulması: 
 

Gösteri dışında müsabaka niteliğinde planlanan etkinlikler olması nedeniyle kesinlikle 

karşılaşmaları değerlendirecek ve karşılaşmalar sırasında denetlemeleri yapacak, skorları 

tutacak ve derecelemeleri yapacak bir kurulunda kesinlikle düşünülmesi ve seçilmesi gerekir. 

Bu kurulda yer alacak kişilerin tamamı ve bir kısmı izleyicilerin, konukların arasından 

seçilebileceği gibi tamamı animatörlerden olmamak kaydıyla eğlence hizmetleri ekibinden 

de oluşturulabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu kurulda yer 

alacak kişilerin tarafsız ve objektif olmasıdır. Adil davranıldığının katılımcılar ve izleyiciler 

tarafından görülmesi organizasyona karşı güven duygusunun oluşmasına ve zevk alınmasına 

neden olacaktır. Bu da eğlence hizmetleri tarafından istenen ve beklenen olumlu sonuçtur. 

 

 
 

Resim 1.7: Okçuluk turnuvasına bir örnek 
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 Yaş, cinsiyet, ilgi alanları (Konuk profilleri): 
 

Bu tip özel organizasyonlar periyodik programlar gibi sezon öncesinden planlanmasa 

bile konukların yaş, cinsiyet, ilgi alanları vb. özellikleri dikkate alınarak planlamalar 

yapılmalıdır. Özellikle bu tip özel organizasyonlarda bu durum yani konuk profillerine ve 

özelliklerine uygun program hazırlama daha çok önem taşımaktadır. 

 

 Ödüllerin ve ödül töreninin hazırlanması: 
 

Karşılaşmalı bir organizasyon olması nedeniyle dereceye girenler olacaktır. Bu 

nedenle organizasyon sonunda tüm katılımcılara ya da sadece dereceye girenlere çeşitli 

ödüllerin verilmesi gerekir. Bu ödüllerin verileceği ödül törenlerinin de düzenlenmesi 

gerekir. 

 

 Malzemelerin ve uygulama kurallarının uluslararası kabul görmüş 

standartlara göre olması: 
 

Gerek turnuva gerekse olimpiyat organizasyonlarında uygulanacak spor dallarının 

malzemelerinin hatta uygulama alanlarının uluslararası standartlarda olması gerekir. Örneğin 

tesis içi özel organizasyon için bir golf turnuvası düzenlenirken uluslar arası standartlarda bir 

golf sahasının bulunması ve tüm golf malzemelerinin yine uluslararası standartlarda 

hazırlanmış orijinal golf malzemeleri olması gerekir. Karşılaşmalarda uygulanacak 

kurallarında uluslararası kabul görmüş kurallar olması ve bunların aynen uygulanmasına 

özen göstermek gerekir. 

 

 
 

Resim 1.8: Olimpiyat organizasyonunda yüzme yarışmalarına örnek 
 

 Takım halindeki müsabakalarda, takım formalarının olması: 
 

Takım halinde düzenlenen karşılaşmalarda takımların birbirlerinden ayırt edilmesi için 

her takım üyesinin kendi takımını gösteren takım formasının olması gerekir. Ancak bu 

formalar profesyonel olmak zorunda değildir. Sadece renkleri farklı formaların olması yeterli 

olur. Ayrıca bu formaların üzerinde tesisin ismi yer alabilir. 
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Daha sonrasında bu formalar ücret karşılığında ya da hediye olarak katılımcılara 

verilebilir. Katılımcıların beraberlerinde anı olarak bu formaları götürmeleri tesis adına son 

derece olumlu olacaktır. Ancak her iki durumda da formaların tesis tarafından temin edilmesi 

gerekir. 

 

 
 

Resim 1.9: Basketbol turnuvasına ve takım formalarına örnek 

 

 Birey sporlarında sporcuların uygun giyinmiş olması: 
 

Bireysel sporlarda katılımcılar birbirleriyle yarışırlar. Bireysel olarak sporu 

gerçekleştirdikleri için formaya ihtiyaçları yoktur ancak yaptıkları spor dalına uygun 

giyinmiş olmaları gerekir. Bunun için en uygun giysiler konuklara duyurulur ve yanlarında 

bulundurulması istenir. Eksik olanların eğlence hizmetlerince katılımcılara sağlanması 

gerekir. 

 

 Katılımcıların sağlık durumundan emin olmak: 
 

Bu tür organizasyonlar fiziksel kondisyon gerektirdiği için özellikle yaşlılar için 

zaman zaman sakıncalı olabilir. Kalp krizi vb. herhangi sağlık problemiyle karşılaşılması 

gerek organizasyonun gerekse tesisin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Buna 

engel olmak için söz konusu spor dalının gerçekleştirilmesine engel olabilecek yüksek 

tansiyon, kalp rahatsızlığı vb. durumlar tespit edilmeli, bu konuda konuklar ve katılımcılar 

uyarılmalı ve sağlık durumlarında olumsuz bir durumun olmadığına ikna olunduğunda 

katılımcı olması kabul edilmelidir. Ancak yine de tesisin sağlık personeli hazır 

bulundurulmalıdır. 
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 Takımları oluşturma safhasında, güçlerin denk olması, ekiplerin 

antipati oluşturacak şekilde birleştirilmesinden kaçınılması: 
 

Takım sporlarında takımların dağılımları çok önemlidir ve çok dikkat edilmesi 

gerekir. Takımlarda yer alacak kişilerin güçlerinin birbiriyle eşit olması özellikle gerekir. 

Eğer bu duruma dikkat edilmez ise güçler eşit olmayacağı için karşılaşmalar zevkli 

geçmeyecek, sonuç baştan belli olacaktır. Bu durum hem organizasyona olan ilgiyi yok 

edecek, hem de organizasyona karşı antipati oluşturacaktır. Çünkü ortada adil olmayan bir 

durum vardır ve bu ya bilinçli olarak yapılmıştır ki bu taraf tutmaktır ya da dikkatsizlikten 

kaynaklanmaktadır. Nedeni ne olursa olsun ciddiyetsizliği gösterir. 

 

Ayrıca takımlarda dağılımlar güçlere göre yapılırken aynı zamanda ülkeler karması 

şeklinde de planlanmalıdır. Eğer bir takımdaki sporcu/yarışmacıların hepsi aynı ülkeden 

olursa sonunda organizasyon ülkeler yarışması haline gelir ki bu durum hiçte hoş olmayan 

sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle takımlar tek bir ülke vatandaşlarından oluşmayacak 

şekilde planlanmalı ve ülkeler rakip olarak karşı karşıya getirilmemelidir. 

 

 
 

Resim 1.10: Karşılaşma sonrasında yapılan fotoğraf çekimi re-trip tetikleyicisi olacaktır.  
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1.2. Planlama 
 

Özel geceler, turnuva ve olimpiyatların organizasyonlarında gerçekleştirilecek olan 

etkinlik ya da etkinliklerin diğer organizasyonlarda olduğu gibi bir plan ve program 

dâhilinde yapılması gerekir. Planlamanın diğer organizasyonlarda olduğu gibi konusunda 

uzmanlaşmış tüm detayları görebilen, organizasyon bilgisine sahip, özel gece, özel parti, 

turnuva ve olimpiyatların organizasyonlarının özelliklerini ve dikkat edilmesi gereken 

noktalarını bilen kişilerce yapılması başarıyı beraberinde getirir. Gerek diğer özel 

organizasyonlarda gerekse periyodik programlarda planlama yapmak, uygulanacak 

programın istenilen şekilde ve amaca uygun olarak sürdürülmesi için bir ön koşuldur. 

 

Ayrıca turnuva ve olimpiyat organizasyonlarında öncelikle bu organizasyonun bir 

turnuva mı yoksa bir olimpiyat organizasyonu mu olacağına karar verilmelidir. Sonrasında 

organizasyonda yer alacak spor dallarının kuralları araştırılmalı, tesisin fiziksel koşulları 

gözden geçirilmeli ve arkasında planlamaya başlanmalıdır. İster periyodik programlarda 

olsun isterse özel organizasyonlarda olsun planlamanın son derece dikkatli ve titiz bir 

çalışma ile profesyonel kişilerce yapılması gerekir. 

 

Planlama sırasında takip edilmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 

 Temayı belirlemek, 

 Etkinlikleri belirlemek, 

 Program ve program akışını belirlemek, 

 Organizasyona katılacak konukları belirlemek, 

 Organizasyonun yapılacağı zamanı ve süreyi belirlemek, 

 Organizasyonun yapılacağı yeri/alanı belirlemek, 

 Organizasyonda görev alacak personeli belirlemek, 

 Organizasyonda kullanılacak araç gereçleri, dekor, kostümleri, formaları ve 

flamaları belirlemek, 

 Organizasyonun tanıtımını planlamak, 

 Konuklara yapılacak ikramları, verilecek hediyeleri, organizasyon sonucuna 

göre ödül ve ödül törenini belirlemek, 

 Organizasyonun bütçesini belirlemek. 

 Denetleme kurulunu planlamak, 

 İlgili departmanlarla koordinasyonu planlamak, 
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 Temayı belirlemek: 

 

Konuk profilleri, konuk özellikleri, beklentiler vb durumlar dikkate alınarak tema 

belirlenir. Bu daima ilk aşama olacaktır. Eğlence hizmetleri kendiliğinden böyle bir 

organizasyon planlayabileceği gibi gerek acente, gerekse tesisten gelen bir talep 

doğrultusunda böyle bir organizasyon planlayabilir. Bu organizasyonun konuklar açısından 

kapsadığı alanı yani tesisin geneline mi yoksa sadece içinde belirli bir gruba yönelik olup 

olmayacağı konusunda belirlemesini yaparak bu özelliklere uygun temaya belirlemek 

zorundadır. Çünkü tüm organizasyon bu tema üzerine düzenlenecektir. 

 

 Etkinlikleri belirlemek: 
 

Organizasyonun türüne karar verdikten sonra temaya, konuk profillerine, beklentilere 

vb. hususlara dikkat edilerek özel gece, özel parti organizasyonunda yer alacak etkinliğe 

karar verilir. Eğer turnuva veya olimpik organizasyonlar yapılacaksa tesisin fiziksel durumu, 

mevcut fiziksel imkânları, mevsimsel özellikler vb. çeşitli kriterler dikkate alınarak 

organizasyonda yer alabilecek spor dalları belirlenir. Bu tip organizasyonlarda genellikle tek 

bir etkinlik planlanır. Bazı durumlarda da belirlenen bu etkinliği takip eden, devamlılık arz 

ettirecek şekilde birbiriyle bağlantılı etkinliklerde planlanır. Genel planlamadaki gibi 

öncellikle böyle bir organizasyonda nelerin yer alabileceği araştırılır. Araştırma ya da beyin 

fırtınası ile tespit edilenlerin içinden en uygun olan ya da olanlarına karar verilir. Prova 

yapılması gereken durumlar varsa bunların planlanması da yine bu aşamada gerçekleştirilir. 

Bu planlamada yetişkinler için bir organizasyon planlanabileceği gibi çocuklar içinde bir 

planlama yapılabilir. 

 

 
 

Resim 1.11: Özel parti organizasyonuna bir örnek 
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 Program ve program akışını belirlemek: 
 

Organizasyonda yer verilecek olan etkinlik ve etkinliklere karar verildikten sonra sıra 

organizasyonun programını belirlemeye gelir. Burada yapılacak olan şey birden fazla 

belirlenmiş olan etkinliğin olması durumunda bu etkinliklerin gerçekleştirme, uygulama 

sıralamasını tespit etmektir. Bu sıralama yapıldıktan sonra her bir etkinlik için ayrılacak 

sürelere göre bu planlamanın bir program dâhilinde gerçekleşmesi için program çizelgesi 

hazırlanır. 

 

 Organizasyona katılacak konukları belirlemek: 
 

Belirlenen temaya uygun katılımcı özelliklerinin ve katılımcıların belirlenmesi 

gerekir. Özel gece ve parti organizasyonlarında katılımcıların sayısı ve özellikleri önemlidir. 

Spor dallarında tesiste konaklayan varsa sporcu gruplarda planlamada yer almalıdır.  

Örneğin basketbol milli takımının ya da futbol milli takımının tesiste kampta bulunması 

durumunda onlarla maç planlaması ya da Show amaçlı bir etkinlik düşünülebilir. Bu seçim 

planlama evresinde kesinlikle yapılması gereken bir işlemdir. Çünkü bu yapılan işlem ile 

organizasyonlara katılacak olanlar ve kişi sayıları belirlenmiş olur. Bu bilgi uygulama 

yapılacak alanı, ikram ve hediye çeşitlerini, miktarlarını belirlemede yardımcı, yol gösterici 

olacaktır. 

 

 Organizasyon yapılacağı zamanı ve süreyi belirlemek: 

 

Organizasyonun yapılacağı tarihi, saatini ve süresini belirlemek de planlama 

aşamasında gerçekleştirilen işlemlerdendir. Bunun belirlenmesi gerekir. Çünkü hiçbir 

organizasyon kontrolsüz, süresi belirsiz olarak gerçekleştirilemez. Organizasyonun 

gerçekleştirileceği en uygun zamana karar verilirken etkinliğin içeriği, özelliği dikkate alınır. 

 

 Organizasyon yapılacak yeri/alanı belirlemek: 

 

Tarih ve zaman belirlendikten sonra mevsim ve tesisin fiziksel koşulları dikkate 

alınarak organizasyonun gerçekleştirileceği alan belirlenir. Bu alan bir kapalı mekân 

olabileceği gibi açık havada yer alan bir mekânda olabilir. Bunun dışında uygulamanın 

yapılacağı alan belirlenirken konuk profilleri ve özellikleri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca 

organizasyonun asıl ağırlığının olduğu alan ve daha sonra serbest devamlılığın 

gerçekleştirilebileceği ikinci bir alan, mekânda kullanılabilinir. Örneğin “beach party” için 

seçilen sahilden sonra organizasyonun serbest olarak devam edeceği diskoya yönelişte 

olduğu gibi. Tesisin fiziksel imkânları dikkate alınarak belirlenen spor dallarına göre de 

bunların uygulanacağı alanlar tek tek tespit edilir.  Özellikle aynı anda başka bir etkinliğin 

planlanmış olmamasına dikkat etmek gerekir. Bu alanların söz konusu organizasyon için 

hazırlanması gerekip gerekmediği belirlenmeli ve gereken hazırlıkların yine bu aşamada 

planlanması gerekir. 
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Resim 1.12: Olimpiyat organizasyonunda su topu karşılaşmasına örnek 
 

 Organizasyonda görev alacak personeli belirlemek: 
 

Gerek özel organizasyonlarda olsun gerekse diğer program hazırlıklarında olsun 

planlanan tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesi için görev alacak animatörlere ve yardımcı 

personele ihtiyaç vardır. Etkinliğin özelliğine göre gerekli animatör, personel sayısı belirlenir 

ve bu özelliklere uygun animatör, personel seçimi yapılır. Görev dağılımı yapıldıktan sonra 

görev dağılım çizelgesi hazırlanır. 

 

 Organizasyonda kullanılacak araç gereçleri belirlemek (dekor, 

kostüm, aksesuar, forma ve flamalar): 
 

Organizasyonda temaya ve belirlenen etkinliğe uygun olarak organizasyonun istenilen 

etkiyi yaratması için gerekli olan araç gereçleri, kostüm ve dekorların belirlenmesi ve 

çalışmalarının planlanması bu aşamada gerçekleştirilir. Kostüm olarak genelde Eğlence 

Hizmetleri Departmanına ait üniforma ya da organizasyonun özelliği ve temasına göre 

planlanmış kostümler kullanılır. Organizasyonlarda, organizasyonun özelliğine uygun dekor, 

süsleme gerekir. Tüm bunların neler olacağı ve ne şekilde, nasıl ve ne kadar sürede 

tamamlanacağı da yine bu aşamada planlanır ve planlamaya uygun olarak hazırlıklar 

tamamlanır. 

Bunun yanı sıra genellikle spor organizasyonlarında dekor kullanımına ihtiyaç yoktur. 

Konukların ve katılımcıların bu anlamda bir beklentileri de yoktur. Kostüme de ihtiyaç 

yoktur. Ancak bunların dışında animasyon ekibinde görevli olanların hemen fark edileceği, 

katılımcılardan ayırt edilebileceği formalarının ve özellikle takım sporlarında yer alacak 

katılımcıların takım formalarının planlanması bu aşamada yapılmalıdır. Özellikle takım 

sporlarında her takımın bir rengi olmalı forma ve flamaları bu renklerle hazırlanacak şekilde 

planlanmalıdır. Bazı durumlarda özellikle su sporlarında mayo kullanıldığı için forma yerine 

takım renginde bone ya da kol bandı planlanır. 
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Resim 1.13: Tasarım kostüm hazırlamanın ilk evresidir 

 

 Organizasyon tanıtımını planlamak: 

 

Gerek periyodik programlar gerekse özel organizasyonlarda olsun hazırlanan 

programın hedeflenen katılımı yakalayabilmesi için tanıtımının yapılması gerekir. Tanıtımda 

kullanılacak tanıtım araçları planlanır. Davetiyeli yapılacak tanıtımlarda davetiye tasarımı, 

metni, kimin hazırlayacağı, ne şekilde hazırlanacağı, ne zaman ve nasıl dağıtılacağı vb. 

planlamalar yapılır. Afişli tanıtımlarda afişlerde yer alacak slogan, metin, resimler vb. 

detaylar belirlenir. Bunların nerede, ne şekilde ve ne zaman sergileneceği de bu aşamada 

belirlenir. Planlanan organizasyonun katılımcıları önceden belirlendiği için genellikle özel 

parti organizasyonlarında tanıtım kişiye özel hazırlanmış davetiyelerle yapılır. Turnuva ve 

olimpiyat türü tesis içi özel organizasyonlarda tanıtım gün boyu anonslar, afişler vb. 

yöntemlerle yapılmalıdır. Ayrıca tanıtımların konukların en yoğun olarak ve sıklıkla 

bulundukları alanlarda yapılmasında daha geniş kitlelere ulaşmak açısında fayda vardır. 

 



 

 24 

 
 

Resim 1.14: Tanıtım çalışmasına bir örnek 
 

 Konuklara yapılacak ikramları, verilecek hediyeleri, organizasyon sonucuna 

göre ödül ve ödül törenini belirlemek: 

 

Organizasyon sırasında konuklara, katılımcılara yapılacak olan yiyecek ve içecek gibi 

ikramlar belirlenir. İkramların ne zaman ve ne şekilde yapılacağı da yine bu aşamada 

planlanır. Belirlenecek olan ikramlar organizasyonun gerçekleştirildiği saate bağlıdır. 

Genellikle gece yemekten sonra düzenlendiği için ağır yiyecekler yer almaz, son derece 

basit, aperatif niteliğinde ama göz dolduracak türde yiyecekler seçilir. İçeceklerde de yine 

aynı şey geçerlidir. All inclusive (her şey dâhil sistem) tesislerde konukların ücretsiz olarak 

yararlandıkları içecekler ikram olarak kullanılır. Böyle bir durumda maliyet biraz 

azalacaktır. 

 

Konuklara yapılacak hediyeleri ve bunların miktarlarını belirlemek özel parti 

organizasyonlarının gerekli koşullarındandır.  Doğum günü ya da balayı kutlama partilerinde 

eğer organizasyon tesisteki aynı tarihte doğum günü olan ya da o tarih aralığında tesiste 

bulunan balayı çiftlerine yönelik ise ufak hediyelerde planlanmalıdır. Bazen bunlar birer obje 

niteliğinde hediye olabileceği gibi bir şişe şarap, şampanya vb. türde hediyelerde 

planlanabilir. İkramlar ve hediyelerin planlanmasında özel parti organizasyonunun ücretli ya 

da ücretsiz oluşu da bir belirleyici etkendir. 

 

Spor müsabakalarında, turnuvalarda yapılan yarışmalarda, organizasyon sonucunda 

dereceye giren takım oyuncuları ve/veya bireysel sporcular için ne tip bir ödül verileceği, bu 

ödülün temin ediliş şekli, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından verileceği yine bu aşamada 

planlanmalıdır. 
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 Organizasyonun bütçesini belirlemek: 
 

Organizasyonun tüm planlaması tamamlandıktan sonra bu planlamaya uygun tüm 

giderlerin hepsi tek tek dökülerek maliyetler belirlenir ve bu organizasyonun gerçekleşmesi 

için gerekli olan rakam çıkartılarak bütçe hazırlanır. Bu elde edilen rakam söz konusu 

organizasyon için gerekli olan bütçedir. Hazırlanan bütçe çalışması yönetimin onayına 

sunulur, kabul edilmesi halinde artık organizasyonun hazırlıklarına başlanabilinir. Bütçeleme 

çalışmaların da organizasyon sırasında gerekli olan tüm harcamaların bütçeye dâhil 

edilmesine, herhangi bir gerekli harcamanın unutulmamasına dikkat etmek gerekir. Çünkü 

böyle bir durumda bütçe eksik hazırlanmış olacak ve hazırlanan bütçeye göre ihtiyaçlar 

karşılanamayacaktır. Bunu telafi etmek her zaman mümkün olmayabilir, telafisi için ya 

yeniden bütçeleme yapmak ya da ek bütçe hazırlamak gerekir. Ancak bu zaman kaybına ve 

olumsuzlukların yaşanmasına neden olur. 

 

Bazı durumlarda bütçe yönetim tarafından fazla bulunabilir, bu durumda program 

üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden bütçelendirilebilir. 

 

“ BASKETBOL TURNUVASI " BÜTÇESİ 

Sıra Yapılanlar Miktar Tutar 

1 MATBAA  FLYER basımı 1000 350 TL 

2 MATBAA TURNUVA  AFİŞLERLERİ basımı 7 180 TL 

3 EXIT 70X100  4 ADET  PROGRAM AFİŞİ 4 150 TL 

4 EXIT  BANNER ÜSTÜNE TARİH  ŞERİDİ 2   40 TL 

5 SKOR TAHTASI 1  15 TL 

6 TAKIM FORMALARI 10x5  50 TL 

7 HAKEM FORMASI 2x5      10 TL 

8 DÜDÜK 2         1TL 

9 BASKETBOL TOPLARI 4x20      80 TL 

10 ÖDÜLLER 3X5       15 TL  

11 BELGELER 30X 2    600 TL  

12 KAĞIT  1 TOP     5 TL 

13 TÜKENMEZ KALEM 2     1 TL 

14 TAHTA KALEMİ 2     4 TL 

15 TAHTA SİLGİSİ 1     1 TL 

16 MEŞRUBAT 50x20 KR 10 TL 

TOPLAM TUTAR 11.502 TL 
 

Tablo 1.1: Bütçe çalışmasına bir örnek 

 

 Denetleme kurulunu planlamak: 

 

Özellikle turnuvalarda ve olimpiyat organizasyonlarında, organizasyonun planlandığı 

gibi sağlıklı ve uluslararası kurallara uygun olarak yürütülebilmesi için karşılaşmaların 

denetleme kurullarının oluşturulması gerekir. Öncelikle denetleme kurulunda bulunması 

gereken denetçiler belirlenir. Bu belirleme çalışmaları her spor dalı ve özellikleri dikkate 

alınarak yapılır. 
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Hakemler, skor takipçileri vb. denetçiler ve karşılaşmaların özelliğine göre 

denetçilerin sayıları gibi tüm detaylar bu aşamada planlanır. Bazı durumlarda planlama 

aşamasında denetçiler sadece görev tanımları ve sayı olarak belirlenir, konuk profilleri 

hakkında kesin bilgiler ve netlik olması durumunda ise isimleriyle birlikte denetçilerde 

planlanabilinir. 

 

 İlgili departmanlarla koordinasyonu planlamak: 

 

Söz konusu organizasyon için gerek hazırlık gerekse uygulama sırasında ilgili 

departmanlarla işbirliği yapmak gerekebilir. Bunun için öncelikle işbirliği yapılması gereken 

durumlar ve departmanlar belirlenmelidir. Daha sonra bu işbirliği ile ilgili ne zaman ve ne 

şekilde gibi planlamaların yapılması gerekir. Bu yapılacak organizasyonun sağlıklı bir 

şekilde ve aksaklıklar olmadan yapılabilmesi için önemlidir. 

 

Dikkatsizlik, pişmanlığın başlangıcıdır. 

EMERSON 

 

1.3. Araç Gereçleri Hazırlama 
 

Planlama sırasında organizasyonda kullanılacak araç gereçleri, kostümleri ve dekorları 

planlamaya uygun olarak organizasyon öncesinde hazırlanmasını sağlamak gerekir. örneğin 

organizasyonda kullanılacak kostümlerin eldeki mevcutlardan kullanılacaklarının 

çıkartılması, kontrollerinin yapılması, varsa tamirlerinin yapılmasını sağlamak bir işlemdir. 

Yeni hazırlanacak olan kostümlerin tasarımlara uygun kumaş vb. malzemelerinin temin 

edilmesi, tasarımlara uygun hazırlanması vb. aşamaları da kostüm hazırlamanın bir başka 

işlemidir. Hepsi de planlamaya uygun olarak gerçekleştirilen hazırlık aşamasında yer alır. 

 

Dekor olarak klasik bir dekordan daha çok organizasyonun temasına uygun olarak 

özel süslemeler planlanır. Bunların planlamaya uygun olarak organizasyonundan önce temin 

edilmesi gerekir. 

 

 
 

Resim 1.15: Tasarıma uygun kostümlerin hazırlanma aşamasına bir örnek 
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Resim 1.16: Tasarıma ve planlamaya uygun kostüm hazırlık aşamasına örnek 

 

Olimpiyat ve turnuva organizasyonlarında gerekli olan araç gereçlerin planlama 

dâhilinde organizasyon öncesinde her karşılaşma ve spor dalı için tek tek hazırlanması 

gerekir. Bunlar hem sayı olarak hem de ihtiyaç duyulan malzemeler olarak kontrol edilir ve 

etkinlik öncesinde hazır olmaları sağlanır. Kostüm (amigo vb.) ve formaların planlandığı gibi 

eksiksiz ve zamanında kullanıma uygun olarak hazır olması sağlanır. 

 

 
 

Resim 1.17: Olimpiyat organizasyonunda ‘‘Beach Volley’’ uygulamasına bir örnek 
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1.4. Tesis İçi Özel Organizasyon Uygulaması Yapma  
 

Tesis içinde düzenlenecek olan özel gece organizasyonunun ya da tesis içi turnuva ve 

olimpiyat özel organizasyonunun planlama evresi ve organizasyon öncesi hazırlık 

çalışmaları tamamlandıktan sonra sıra planlamada karar verilen ve tasarlanan tüm 

çalışmaların bu planlamaya uygun olarak gerçekleştirilme safhası olan organizasyonun 

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

aşamasında olduğu gibi bir düzen içinde tamamlanmalıdır. Kesinlikle her evresinden 

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

uygulama sırasında yapılacak olan çalışmalar yer almaktadır; 
 

 Programın akışını ve içeriğini incelemek, (Olimpiyat ve turnuva 

organizasyonlarının etkinlikleri belirlemek, organizasyon yapılacağı zamanı ve 

süreci belirlemek) 

 Programın duyurularını ve tanıtımını yapmak, 

 Organizasyonun yapılacağı alanı hazırlamak, 

 Organizasyonda kullanılacak araç gereçleri hazırlamak, 

 Organizasyonda yer alacak konukların katılımlarını sağlamak,  

 İlgili kişilerle koordinasyon sağlamak, 

 Etkinliği/Programı gerçekleştirmek. 

 Olimpiyat ve turnuva organizasyonlarında sonucuna göre ödül töreni 

düzenlemek,  
 

 Programın akışını ve içeriğini incelemek, (Olimpiyat ve turnuva 

organizasyonlarının etkinlikleri belirlemek, organizasyon yapılacağı 

zamanı ve süreci belirlemek): 
 

Organizasyonun uygulama aşamasına gelindiğinde programı sağlıklı ve doğru 

yürütebilmek için organizasyonun temasını incelemek gerekir. Özel gece için olan programı, 

içeriğini ve organizasyonun hedef kitlesine ait konuk profillerini incelemek gerekir. 

Olimpiyat ve turnuva organizasyonu için, yer alan etkinlikleri incelemek, organizasyon 

yapılacağı zamanı, süreci, gerekli malzemeleri, formaları vb. detay ve özellikleri belirlemek 

gerekir. Uygulama öncesinde tüm detayları tekrar gözden geçirip uygulamaya program 

bilgisi ile başlamak organizasyonun başarısını arttıracaktır. Bunu yapmak organizasyon 

sırasında organizasyonun amaca uygun olarak gerçekleştirilmesine, organizasyon sırasında 

herhangi bir yanlışlığın, yanlış anlamanın önüne geçilmesini sağlar. 
 

 Programın duyurularını, tanıtımını yapmak: 
 

Organizasyona katılımı sağlamak amacıyla planlama aşamasında belirlenen yöntemler 

kullanılarak belirlenen hedef katılımcılara yönelik tanıtım ve duyurular gerçekleştirilir. Bu 

aşamada tanıtım anons, afiş ve hedef kitlenin durumuna göre davetiye vb. yöntemler 

kullanılır. Planlama aşamasında belirlenen yöntem ve planlamaya göre tanıtım 

gerçekleştirilmesi gerekir. Turnuva ve olimpiyat türü tesis içi özel organizasyonlarda tanıtım 

gün boyu anonslar, ve önceden hazırlanan afişlerle yapılmalıdır. Ayrıca tanıtımların 

konukların en yoğun olarak ve sıklıkla bulundukları alanlarda yapılmasında daha geniş 

kitlelere ulaşmak açısında fayda vardır. 
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 Organizasyonun yapılacağı alanı hazırlamak: 
 

Organizasyon için yapılan planlamaya uygun olarak uygulamanın yapılacağı alanı 

hazırlamak gerekir. Planlamaya göre hazırlanan dekorların sahneye ya da planlanan diğer 

uygulama alanına plana uygun olarak organizasyon öncesinde yerleştirilmesi gerekir. bu 

arada organizasyon sırasında uygulanacak bazı özel çalışmalar organizasyon öncesi hazırlık 

aşamasında mutlaka denenerek kontrol edilmelidir.  

 

Organizasyon öncesinde gerçekleştirilecek turnuva ve olimpiyat organizasyonunda yer 

alan spor karşılaşmalarıyla ilgili alanın hazırlanması da önemlidir. Örneğin beach volley 

karşılaşması için sahilde bunun için ayrılmış alanda zeminin (kumun) düzeltilerek uygun 

hale getirilmesi, filenin takılması, bantları çekilmesi vb. ön hazırlıkların karşılaşma 

öncesinde yapılması gerekir. 

 

 
 

Resim 1.18: Uygulama alanını hazırlama aşaması 
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Resim 1.19: Organizasyonda yapılacak uygulama hazırlık ve deneme aşamasına örnek 

 

 Organizasyonda kullanılacak araç gereçleri, dekorları, kostümleri, 

formaları hazırlamak: 
 

Organizasyonda gerekli olan araç gereçleri organizasyon öncesinde organizasyon 

alanında hazır bulundurmak gerekir. Kostümlerde yine organizasyon öncesinde görev 

dağılımına göre animatörlere teslim edilmeli ve organizasyon öncesinde görevli 

animatörlerin organizasyon alanında hazır bulunması sağlanmalıdır. 

 

Özel turnuvalarda ve olimpik organizasyonlarda uluslararası kurallara uygun olarak 

gerçekleşebilmesi için karşılaşma öncesi her spor dalı için gerekli olan malzeme, araç 

gereçleri yeterli sayıda organizasyon alanına getirilmesi ya da getirilmesinin sağlanması 

gerekir. Malzeme ve araç gereçler dışında hakem ve katılımcı formaları, kol bantları vb 

malzemelerinde yine karşılaşma öncesinde çalışma alanına getirilmesi ve katılımcılara, 

denetleme kuruluna dağıtması gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; eğer 

formalar giysi üzerine giyilecek şekilde planlanmamış ise formaları giyecek olan kişilere 

üstlerini değiştirmeleri için yeterli sürenin önceden planlanarak verilmesi gerekliliğidir. 
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Resim 1.20: Organizasyon öncesinde kostümler görev dağılımına göre teslim edilir. 
 

 Organizasyonda yer alacak konukların katılımlarını sağlamak: 
 

Gerek konuklarla sağlıklı iletişim kurmak gerekse organizasyonu doğru ve hedefe 

uygun yürütebilmek için en az program bilgisi kadar konuk profilleri ile ilgili bilginin de 

önceden edinilmesi ve bununla ilgili ön hazırlıkların yapılması zorunludur. Bunun için 

önceden hazırlanmış olan katılımcı listesi çok dikkatli incelenmeli gerekiyorsa resepsiyon ile 

işbirliği yapılarak ihtiyaç duyulan diğer detaylarda alınmalıdır. Organizasyonun tanıtımını 

yapmak her zaman katılımı ya da hedeflenen katılımı sağlamaya yetmeyebilir. Bunu etkinlik 

zamanı yaklaştığında konuklar arasında dolaşıp onların katılımını sağlamak gerekir. 

 

Spor etkinliklerinde yine her etkinlik öncesinde olduğu gibi katılımcıları etkinlik için 

bir araya toplamak, etkinlik öncesinde tanışmak ve birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, 

etkinlik hakkında bilgi vermek, karşılaşma kurallarını hatırlatmak vb. gibi tanışma ve 

bilgilendirmelerin (info) yapılması gerekir. Konukların toplama ve bilgilendirilme 

işlemlerinin özellikle etkinlikten sorumlu animatörler tarafından yapılması çok büyük önem 

taşır. Çünkü etkinlik öncesinde gerçekleşen bu tanışma konuklarla animatör arasında bir 

yakınlaşmanın oluşmasına yardımcı olur. Bu aşamada oluşan yakınlaşma etkinliğin ve ona 

bağlı olarak organizasyonun konuklar ve katılımcılar açısında çok keyifli, eğlence hizmetleri 

ve tesis açısından başarılı geçmesine yardımcı olur. Hatta oluşabilecek aksaklıklarda 

konukların animatöre ve/veya eğlence hizmetlerine karşı anlayışlı olmasını sağlar. 

 

Bazı organizasyonlarda ise özelliğine ve içeriğine göre katılmaları sınırlamak ve 

organizasyonda yer alacak konukların organizasyona katılımını sağlamak gerekir. Özellikle 

belirli bir temaya uygun olarak seçilmiş olan katılımcıların organizasyonda yer alması bunun 

dışında kalması gereken katılımcıların ise bundan rahatsız olmadan katılımlarını sınırlamak 

gerekir. Burada katılımı sınırlamanın nedeni belirli bir temaya uygun olarak özel katılımcılar 

için hazırlanmış özel parti organizasyonunun katılımcılarının kendilerini özel hissetmelerini 

sağlamaktır. 
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Resim 1.21: Organizasyonun başarısını desteklemek için katılımı sağlamak gerekir. 

 

 İlgili departmanlarla ve kişilerle koordinasyon sağlamak : 
 

Eğlence hizmetleri departmanı özellikle tesis içi aktivite ve organizasyonlarında diğer 

departmanlarla ve ilgili kişilerle hep işbirliği içersinde olur. Örneğin kostümlerin 

temizlenmesi, çalışma alanlarının hazırlanması ve temizlenme vb. durumlarda özellikle kat 

hizmetleri departmanı ile işbirliği halindedir. İkramlarla ilgili olarak yiyecek içecek 

departmanı, dışardan satın alma yolu ile temin edilmelerde ise satın alma ile birlikte 

çalışacaktır. Tüm bu işbirliği planlama aşamalarında belirlenir. Bu işbirliği ile ilgili olarak 

diğer departmanlar bilgilendirilir ve koordineli çalışma için alt yapı sağlanmış olur. 

Organizasyon gerçekleşme sırasında planlamadaki gibi işbirliğinin yürütülmesini sağlamanın 

sorumluluğu da yine eğlence hizmetleri departmanına ait olacaktır. Hatırlatmalarını yapmak, 

ürünleri teslim almak-teslim etmek, ikramlıkların hazırlanmasını ve ikramın yapılmasını 

sağlamak vb. hususlar eğlence hizmetleri departmanının, özellikle görevli animatörün 

sorumluluğundadır.   

 

Örneğin spor müsabakalarında her spor dalının özellikleri aynı olmadığı için alan 

hazırlıklarının yapılacak spor karşılaşmasının özelliğine göre seçilmiş, kullanılan uygun 

alanda yine spor karşılaşmasının özelliğine ve uluslararası kurallara göre hazırlanması 

gerekmektedir. 
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Resim 1.22. Organizasyon için uygulama alanının planlamaya uygun hazırlanması şarttır. 

 

 

 
 

Resim 1.23: Olimpiyat organizasyonunda su topu karşılaşmasına örnek 
 

 Etkinliği/Programı gerçekleştirmek: 
 

Özel gece ve partilerde önceden belirlenmiş ve konuklara sunulacak olan yiyecek ve 

içeceklerin ikramını sağlamak ve programa uygun olarak organizasyonun eksiksiz ve 

katılımcı memnuniyeti üst düzeyde olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Özel parti 

organizasyonunun gerçekleştirilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

uygulamaya başlanır. Bu aşamada tıpkı uygulama öncesi hazırlık işlemleri gibi planlamaya 

uygun olarak yürütülmelidir. Örneğin planlamadaki zamanlamaya uygun olarak konuklara 

ikram yapılmasını sağlamak, hediyeleri sunmak, anons yapmak vb. gibi. 
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Resim 1.24: Özel gece organizasyonunun gerçekleşme aşamasına örnek 

 

Olimpiyat ve turnuva organizasyonlarında, organizasyonun hazırlık aşamalarını 

tamamladıktan sonra programın önceden planlanan program akışına göre gerçekleşmesini 

sağlamak gerekir. Ancak genel olarak tüm karşılaşmalarda ortak olan sıralama aşağıdaki 

gibidir; 

 

 Denetçilerin yerlerini almalarını sağlamak, 

 Takımları sahaya almak, 

 Selamlaşmak, 

 Takımların yerlerini almalarını sağlamak, 

 Karşılaşmayı başlatmak ve uluslararası kurallara göre yürütmek, 

 Skoru tutmak, 

 Karşılaşmanın süresini takip etmek ve karşılaşmayı bitirmek. 

 

 
 

Resim 1.25: Turnuva uygulamasına bir örnek 
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Organizasyon süresince gerek katılımcıların gerekse katılımcı sporcuların 

karşılaşmaya odaklanmaları ve coşkuyu artırmak için eğlence hizmetlerince amigo kızlar 

gösteri yapabilir. Tezahürat, kulüp dansı vb. coşturucu etkinlikler planlanıp, 

gerçekleştirilebilir. 

 

 
 

Resim 1.26: Organizasyon sırasında katılımcı ve izleyicileri coşturmak organizasyonu 

canlandırır. 

 

 

Karşılaşma sonrasında tüm katılımcılarla birlikte fotoğraf çekimini yapmak konuklar 

için hem hoş bir anı olacak hem de istek uyandırmak adına tetikleyici olacaktır. 
 

 
 

Resim 1.27: Takımlar farklı renklerdeki kol bantları ile de ayrılabilir. 
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 Olimpiyat ve turnuva organizasyonlarında sonucuna göre ödül töreni 

düzenlemek: 

 

Organizasyon ve karşılaşma sırasında takip edilen skorlara uygun olarak dereceye 

girenler belirlenir. Planlama aşamasında belirlenen mekân ve zamanlamaya göre 

kazananların ödülleri, katılımcıların belgeleri seremoniyle takdim edilir. Bu ödül töreni 

bazen karşılaşmanın hemen sonrasında uygulama alanında yapılabileceği gibi, gün içinde 

tesiste konukların en yoğun olarak bulunduğu zaman ve mekânda düzenlenebilir. Gece 

anfitiyatro vb. mekânda da izleyicilere takdim edilerek de bir ödül töreni düzenlenebilinir. 

 

 
 

Resim 1.28: Skor levhasına bir örnek 
 

1.5. Değerlendirme 
 

Organizasyonun amaca ve hedefe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve 

başarısının değerlendirilmesi gerekir. Ancak değerlendirmenin doğru, sağlıklı ve objektif 

olabilmesi için değişik açılardan ölçülebilmesi gerekir. Bunlardan elde edilen sonuçların 

objektifliğinin de test edilmesi ve sonuçların birbiriyle örtüşmesi, aynı sonucu vermesi 

gerekir. Bunun için değişik açılardan elde edilen sonuçların birbiriyle örtüşmesi gerekir. 

Yani her açıdan bakıldığında hepsinin ortak aynı sonucu vermesi gerekir. Aşağıda kişiler 

açısından yapılan değerlendirme yolları yer almaktadır; 

 

 Personelle yapılan değerlendirme, 

 Yönetimle yapılan değerlendirme, 

 Katılımcılarla yapılan değerlendirme. 
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 Personelle yapılan değerlendirme 
 

Periyodik programlarda olduğu gibi her organizasyon sonunda personelden de 

organizasyonu değerlendirmesi istenir. Animatörler gerek program bilgileri gerekse mesleki 

bilgileri açısında olması gerekenleri en iyi bilen ve aksaklıkları tüm detaylarıyla görüp 

değerlendirebilen kişiler oldukları için onların yapacakları değerlendirmelerde çok büyük 

önem taşır. Bu uygulama ile organizasyon sırasında ortaya çıkan aksaklıklar, bunların 

nedenleri ve bu tip aksaklıkları önlemek için önerileri alınmalıdır. Elde edilen bu veriler 

daha sonraki organizasyonlar için yol gösterici olacaktır. 

 

 Yönetimle yapılan değerlendirme 

 

Yönetimin değerlendirmesi bütçe ile memnuniyetin karşılaştırılması yapılır. Özellikle 

ücretli olarak düzenlenen özel gece organizasyonun bütçesi ve satışlarla elde edilen gelirler 

karşılaştırılır. Özellikle konuk memnuniyeti ön planda yer almayan yönetim mantığı güdülen 

işletmelerde satış gelirinin hedefi yakalaması beklenir. Bu durum bazen değerlendirmede 

yanıltıcı olabilir. 

 

 Katılımcılarla yapılan değerlendirme 

 

Organizasyonun hedefi katılımcıların ve konukların memnuniyeti olduğuna göre 

onların yaptıkları değerlendirmeler tesis ve işletme açısından son derece önemlidir. Ancak 

işletmenin bu memnuniyet derecelerinden, konuk ve katılımcıların beğenilerinden haberdar 

olmaları gerekir. Bunları elde etmek için konuk tepkileri, katılım oranları ölçülür ve anketler 

uygulanır. Uygulanan bu anketler konukların memnuniyetlerini değerlendirmek açısından 

kullanılır. Her organizasyon sonunda katılımcıların ve konukların tesisi, organizasyonu ve 

ekibi değerlendirmesi istenmelidir.Elde edilen bu veriler eğlence hizmetleri için çok 

önemlidir. Çünkü elde edilen bu verilen bir sonraki organizasyonda yol gösterici olarak 

kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Çevrenizdeki özel animasyon-organizasyon firmalarından ve özel organizasyon 

firmalarından araştırma yaparak uygulanan özel gece organizasyonlarını inceleyiniz. Bir 

tema belirleyerek bununla ilgili program planlayınız. Konuyu belirlerken eğlence hizmetleri 

tarafından daha önce uygulanan temalardan birini seçebilirsiniz. Planladığınız özel gece 

organizasyonu ile ilgili gerekli tüm hazırlıklarda bu planlamada yer almalıdır. Yaptığınız 

çalışmayı bir sunu haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Özel gece organizasyonun temasını 

belirleyiniz. 

 Katılacak konuk profilini belirleyiniz. 

 Organizasyon yapılacak yeri 

belirleyiniz. 

 Organizasyon yapılacağı zamanı 

belirleyiniz. 

 Organizasyonda yer verilecek 

etkinliği belirleyiniz. 

 Organizasyon süresince gerekli olan 

araç gereçleri tek tek planlayınız. 

 Organizasyon süresince her etkinlik 

için gerekli olan dekor ve kostümleri 

tek tek planlayarak tasarımlarını 

yapınız 

 Görev alacakları ve rollerini 

belirleyiniz. 

 Program ve program akışını 

belirleyiniz. 

 Konuklara ikram edilecek yiyecek ve 

içecekleri belirleyiniz. 

 Organizasyon tanıtımını planlayınız. 

 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline 

getiriniz. 

 Sonucu öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 Seçtiğiniz konuya uygun amacınızı 

belirleyiniz. 

 Amacınızı belirleyerek konuk profillerini 

oluşturunuz. 

 Organizasyon alanına karar veriniz ve 

özeliklerini sıralayınız. 

  Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Yaratıcılığınız kullanınız 

 Çeşitli kaynaklardan fikir alınız. 

 Planlı ve organizeli çalışınız.  

 Dikkatli ve titiz çalışınız.  

 Çeşitli kaynaklardan fikir alınız. 

 Roller için en uygun özellikte kişileri 

seçmeye özen gösteriniz 

 Görev alacak ekibi yerleştiriniz. 

 Temaya, amaca, konuk profiline, zamana 

göre ikramlarınızı belirleyiniz. 

 Tanıtım şeklini, zamanını ve süresini 

belirleyiniz. 

 Çalışmalarını sınıfta sunu olarak sunacak 

şekilde düzenleyiniz. 

 Çalışmalarınızı her aşamasında kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ–1 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre etkinlik 1’de yaptığınız özel gece 

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

seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Özel gece organizasyonun temasını belirlediniz mi?   

2 Amacınızı belirlediniz mi?   

3 Katılacak konuk profilini belirlediniz mi?   

4 Organizasyon yapılacak yeri belirlediniz mi?   

5 Organizasyon yapılacağı zamanı belirlediniz mi?   

6 Çalışma alanlarınızı ve özelliklerini belirlediniz mi?.   

7 Organizasyonda yer verilecek etkinliğinizi belirlediniz mi?   

8 
Düzenleyeceğiniz etkinlik için gerekli olan araç gereçleri 

tek tek planladınız mı? 
  

9 
Organizasyonda gerekli olan dekor ve kostümleri 

planlayarak tasarımlarını yaptınız mı? 
  

10 Görev alacakları ve rollerini belirlediniz mi?   

11 Program ve program akışını belirlediniz mi?   

12 Organizasyon tanıtımını yaptınız mı?   

13 İkramları belirlediniz mi?   

14 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline getirdiniz mi?   

15 
Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla değerlendirdiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz 

konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız. 
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Çevrenizdeki özel animasyon-organizasyon firmalarından ve özel organizasyon 

firmalarından araştırma yaparak tesis içi turnuva ve olimpiyat özel organizasyonlarını 

inceleyiniz. Bir organizasyon konusu seçerek bununla ilgili bir tam gün sürecek bir program 

planlayınız. Konuyu belirlerken firmanın daha önce yaptığı organizasyonlarındaki 

konulardan birini seçebilirsiniz. Planladığınız turnuva ve olimpiyat organizasyonu ile ilgili 

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

getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyonun türünü ve konusunu 

belirleyiniz. 

 Amacınızı belirleyiniz. 

 Organizasyonda yer verilecek etkinlikleri 

belirleyiniz. 

 Çalışma alanlarınızı ve özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Organizasyon yapılacağı zamanı ve 

sürelerini belirleyiniz. 

 Organizasyon süresince 

düzenleyeceğiniz her etkinlik için gerekli 

olan araç gereçleri tek tek planlayınız. 

 Ödül ve ödül törenini planlayınız. 

 Görev alacakları belirleyiniz. 

 Organizasyon tanıtımını planlayınız. 

 Program ve program akışını belirleyiniz. 

 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline 

getiriniz. 

 Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

değerlendiriniz. 

 Turnuva ya da olimpiyat olmasına dikkat 

ediniz. 

 Seçtiğiniz konuya uygun amacınızı 

belirleyiniz. 

  Etkinliklerinizi zamanı, süresi ve yerini 

göstererek belirleyiniz. 

  Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Yaratıcılığınız kullanınız 

 Çeşitli kaynaklardan fikir alınız. 

 Ödülleri ve katılım belgelerini 

planlayarak örnekler hazırlayınız. 

 Görev alacakları organizasyonun ve 

personelin özelliğine göre belirleyiniz. 

 Tanıtım şeklini, zamanını ve süresini 

belirleyiniz. 

 Tarih, saat, süre ve etkinlikler olarak 

belirleyerek yerleştiriniz. 

  Görev alacak ekibi yerleştiriniz. 

 Her aşamayla ilgili bölümlere tek tek 

çalışma hazırlayınız. 

 Çalışmalarınızı her aşamasında kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre etkinlik 2’de yaptığınız tesis içi 

turnuva ve olimpiyat özel organizasyonu çalışmasını değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine 

göre “Evet-Hayır” seçeneklerinden uygun olanını kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Organizasyonun türünü ve konusunu belirlediniz mi?   

2 Amacınızı belirlediniz mi?   

3 Organizasyonda yer verilecek etkinlikleri belirlediniz mi?   

4 Çalışma alanlarınızı ve özelliklerini belirlediniz mi?   

5 Organizasyon yapılacağı zamanı ve sürelerini belirlediniz mi?   

6 
Formaları ve diğer gerekli malzemeleri tek tek belirlediniz 

mi?. 
  

7 
Ödülleri ve katılım belgelerini örnekler hazırlayarak ödül 

törenini planladınız mı? 
  

8 
Görev alacakları organizasyonun ve personelin özelliğine göre 

belirlediniz mi? 
  

9 
Organizasyonun tanıtım şeklini, zamanını ve süresini 

belirlediniz mi? 
  

10 
Program ve program akışını belirleyerek çizelgeyi hazırladınız 

mı? 
  

11 Yaptığınız çalışmayı bir sunu haline getirdiniz mi?   

12 Sonucu öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla değerlendirdiniz mi?   

 

İşaretleme sonucunda “hayır” cevabı vererek eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz 

konuların tekrar uygulamasını yaparak eksiklerinizi tamamlayınız. 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyona katılacak konukları 

belirleyiniz. 

 Organizasyonda yer verilecek etkinlikleri 

belirleyiniz. 

 Organizasyonun yapılacağı zamanı 

belirleyiniz. 

 Organizasyonun yapılacağı yeri 

belirleyiniz. 

 Organizasyonda görev alacak personeli 

belirleyiniz. 

 Organizasyonda kullanılacak araç 

gereçleri hazırlayınız. (dekor, kostüm ve 

aksesuar) 

 Organizasyonun tanıtımını yapınız. 

 Konuklara ikram edilecek yiyecek ve 

içecekleri belirleyiniz. 

 Organizasyonu gerçekleştiriniz. 

 Sonucu, katılımcılar ve personelle 

değerlendiriniz. 

 Yeniliğe açık olunuz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Önceden organizasyona katılacak 

misafirlerin listelerini hazırlayınız 

 Misafir listeleri için gerekiyorsa 

resepsiyon ile işbirliği yapılarak ihtiyaç 

duyulan detayları alınız. 

 Özellikle spor ile ilgili organizasyonlarda 

katılımcı listelerini dikkatli bir şekilde 

tutunuz. 

 Organizasyonda yer verilecek etkinlikleri 

belirlerken en çok talep gören etkinlikler 

üzerinde değerlendirme yapınız. 

 Bunun için tesisin fiziksel özelliklerini 

dikkate alınız. 

 Daha önceki sezonlarda yapılan 

etkinliklerden en çok beğenilen ve ilgi 

gören etkinliği dikkate alınız. 

 Etkinlik seçiminde konukların da 

fikirlerini alınız. 

 Yaratıcılığınızı kullanınız. 

 Özel organizasyonlara katılmak isteyen 

konukları ayrıca tespit ediniz. 

 Organizasyonda görev alacak personeli 

seçerken yetenekleri, becerileri 

doğrultusunda seçiniz. 

 Personelin görüş ve fikirlerine yer 

veriniz. 

 Organizasyonda kullanılacak araç 

gereçleri seçerken organizasyonun 

özelliğine uygun malzemeleri önceden 

temin ediniz. 

 Araç gereçlerdeki eksikleri önceden 

tespit edip tamamlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ–3 
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 Daha önceden var olan malzemelerden 

uygun olanları değerlendiriniz. 

 Organizasyonun özelliğine uygun araç 

gereci uygun yerlerde muhafaza ediniz. 

 Organizasyonun tanıtımını yapmak için 

işletmenin genel alanlarını seçiniz. 

 Pano hazırlayarak, el ilanı dağıtarak, 

afişler hazırlayarak duyuru yapınız. 

 Spor etkinliklerinde anons yaparak 

duyurunuz. 

 Organizasyonlarda konuklara ikram 

edilecek yiyecek ve içecekleri önceden 

belirleyiniz. 

 İkramlar için işletmenin mutfak 

bölümüyle görüşüp hazırlık yaptırınız. 

 Organizasyonun aksamadan 

gerçekleşmesi için hazırlıkları dikkatli 

bir şekilde kontrol ediniz. 

 Organizasyonun sonunda mutlaka 

katılımcıların değerlendirmelerini alınız. 

 Personelin de görüşlerini alarak görüşleri 

değerlendiriniz. 

 Aksayan yönlerin nedenlerini araştırarak 

bir sonraki etkinlikte tekrarlamayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Özel gece organizasyonlarında organizasyon alanı tesise en yakın yerdeki alandır. 

2. (   ) Konukların arasında belirli yetenekleri olan konuklar belirlenerek ağırlıklı olarak 

onların yeteneklerinin sergilendiği özel bir gece planlanabilinir. 

3. (   ) Özel gece organizasyonlarında amaç ilgiyi artırmaktır. 

4. (   ) Her türlü özel organizasyon program planlamasının sonunda organizasyonun tüm 

giderlerinin hepsi tek tek dökülerek maliyetleri belirlenir. 

5. (   ) Değerlendirme konuk memnuniyeti üzerine kurgulandığı için sadece konuklarla 

yapmak sonuca ulaşmak için yeterlidir. 

6. (   ) Özel gece organizasyonlarında tanıtımlarda anons, afiş ve hedef kitlenin 

durumuna göre davetiye vb. yöntemler kullanılır. 

7. (   ) Organizasyon sırasında uygulanacak bazı özel çalışmalar organizasyon öncesi 

hazırlık aşamasında mutlaka denenerek kontrol edilmelidir. 

8. (   ) Özel parti organizasyonlarında tanıtım daima davetiyelerle olmalıdır. 

9. (   ) Özel parti organizasyonlarında bütçeyi aşağıda tutmak için ikramlar kişi sayısına 

göre daha az miktarlarda hesaplanmalıdır. Önemli olan o ortamdır ve bu durum 

organizasyonu olumsuz etkilemez. 

10. (   ) Özel parti organizasyonları aktif katılımlı, tematik organizasyonlardır. 

11. (   ) Balayı çiftleri için düzenlenen özel parti organizasyonunda final için romantik,  

melankolik bir parça en doğru seçimdir. 

12. (   ) Halka ilişkilerin özel parti organizasyonundan beklentisi konuklarla olan ilişkileri 

kuvvetlendirmek, iletişim kurmak olabilir. 

13. (   ) Özel parti organizasyonları genelde müzik organizasyonu ağırlıklı olurlar. 

14. (   ) Yönetimce bütçesi fazla bulunan bir organizasyon iptal edilmelidir. 

15. (   ) Turnuvalar birden fazla spor dalında düzenlenir. 

16. (   ) Tesis içi özel organizasyonlarda çocuk olimpiyatlarına da yer verilebilir. 

17. (   ) Denetleme kurulunun tarafsız ve objektif olması katılımcıların ve izleyicilerin 

organizasyona karşı güven duygusunun oluşmasına ve zevk alınmasına neden 

olacaktır. 

18. (   ) Turnuva ve olimpiyat organizasyonlarında yer alacak denetleme kurulları spor 

dallarının özellikleri ve uluslar arası kurallarına göre belirlenir. 

19. (   ) Etkinliklerin görev alan her animatör tarafından değerlendirilmesinin aylık olarak 

yapılması değerlendirmenin objektiflik açısından daha yararlıdır. 

20. (   ) Güvenlik önlemleri planlamada belirlenmesi gereken bir unsurdur. 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Eğlence hizmetleri departmanında ve çeşitli organizasyonlarda konukların ve 

organizasyonun özelliğine uygun olarak özel temalı programları planlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tesislerin eğlence hizmetleri departmanlarında veya organizasyon 

firmalarında hazırlanan, uygulanan özel temalı paket programları, bu 

programların özelliklerini ve dikkat edilecek ilkelerini araştırıp elde ettiğiniz 

bilgileri rapor haline getiriniz. Sonucu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çevrenizdeki tesis ve animatörlerle görüşerek özel organizasyonlar için 

uyguladıkları özel temalı paket programlarını inceleyerek programların 

uygulamalarında dikkat edilecek notları araştırıp rapor haline getiriniz. Sonucu 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ÖZEL TEMALI PROGRAMLAR 
 

Özel temalı paket programlar hazırlanan periyodik plan ve programların dışında özel 

bir amaç için planlanmış etkinliklerdir. 

 

Eğlence hizmetlerinde hazırlanan tüm aktiviteler bir program dahilinde planlanır. Bu 

planlamalar tüm aktiviteler ve özellikle turizm dönemi içersinde bir sezonu kapsayacak 

şekilde yapılır. Bu sezon bulunulan bölgenin özelliğine göre farklılıklar gösterebilir. Eğer 

bölge kış turizminin kullanıldığı bir bölge ise sezondan kastedilen kış ayları, eğer deniz, 

güneş ve kum felsefesinin etkin olduğu sahil bölgesi ise kastedilen yaz aylarıdır. Ancak 

unutulmaması gereken bir nokta eğlence hizmetleri alanının sunduğu ürünler yani aktivite 

programları sadece konaklama tesislerinde gerçekleştirilmez. Tesis dışında uygun olan her 

mekanda ve alanda gerçekleştirilebilinir. Çünkü eğlence hizmetlerinde çalışma alanları 

amaca, temaya uygun olan her mekan ve alan çalışma alanıdır. Örneğin bir fuar alanı, bir 

temalı park her zaman bir çalışma, uygulama alanı olabilir. Amaçlanan etkinlik, 

organizasyon hedeflere, çalışma alanının fiziksel özelliklerine, işletme konseptine ve belirli 

kriterlere uygun olarak sezon öncesinde planlanır ve bir program dahilinde hazırlanır. 

 

Bu bahsedilen genel programlar dışında yer alan özel organizasyonlar için hazırlanan 

özel temalı paket programlar ise diğerlerinden bağımsız olarak planlanır. Genellikle sezon 

içinde ya da farklı bir ifade ile genel animasyon programlarının uygulanması sırasında 

ihtiyaç duyulduğunda ya da talep oluştuğunda planlanır ve hazırlanır. Bazen tesisin eğlence 

hizmetlerinden beklentisi kısa süren sezonlarla ilgili olarak bu sezonun uzatılması, canlılığın 

ve sezon dışı hareketliğin arttırılması yönünde olabilir. Öyle bir durumda da; özel temalı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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paket programlar özendirici ve hatta sezon uzatıcı nitelikte de olabilir. 

Özel temalı paket programlarda amaç; insanları özendirmek, bilgilendirmek, tanıtım 

yapmak ve bu etkinliğin içersine çekmektir. Bu amaç doğrultusunda planlanan bu etkinlik ile 

konukların, katılımcıların duyularına hitap edilerek canlılık arttırılır ve dolaylı olarak da  re-

trip (tekrar geliş) sayılarında artışlar sağlanır. Özel temalı paket programlar içinde uygulama 

alanlarının sadece konaklama tesisleri olmayacağı da dikkate alınmalıdır. Fakat uygulama 

yani çalışma alanı neresi, hedefi ve sezonu ne olursa olsun özel temalı paket programların 

mutlaka bir ana teması vardır. 

 

2.1. Çeşitleri 
 

Tesis ya da organizasyon firmasınca hazırlanacak olan özel temalı paket programlar 

katılımcılara mutluluk vermek ya da pazarlama amaçlı planlanır. Ancak işletme açısında 

sunuş/planlama amacı ne olursa olsun planlama şekillerini düzenlemek gerekir. Bunun için 

konuk profillerinin özelliklerini tanımak çok önemlidir. Eğlence hizmetlerinde sunulan ürün 

çeşitliliği ne kadar çok olursa amaca ulaşmak o kadar kolaylaşacaktır. Hep aynı, tek düze 

programlarla çalışmak bir süre sonra konuklar ve katılımcılar üzerinde bıkkınlık ve sıkılma 

duyguları uyandıracaktır. Unutulmamalıdır ki onlar aynı zamanda değişiklik aramakta ve 

monotonluktan kaçmaktadırlar.  

 

Periyodik plan ve programların dışında özel bir amaç için planlanmış etkinlikler olan 

özel temalı paket programlar planlama şekillerine göre aşağıdaki gibi çeşitlilik gösterirler. 

 

 Kültürel etkinlikler, 

 Rekreasyon etkinlikleri, 

 Sanat etkinlikleri, 

 Eğitim amaçlı etkinlikler, 

 Tanıtım amaçlı etkinlikler. 

 

2.1.1. Kültürel Etkinlikler  
 

Ülkelerin ulusal-dini bayram ve çeşitli özel gün kutlamalarını kullanarak insanları bu 

etkinliğin içersine çekerek memnuniyetlerini ve dolayısıyla tekrar gelişlerini sağlamak 

amaçlanır. Bunu sağlamak için özellikle hizmet verilen konukların ülke profillerini çok iyi 

tanımak ve araştırmak gerekir. Bu profillere uygun özel gün ve haftalar tespit edilir. Bunları 

kutlama tarihleri ve geleneksel kutlama şekilleri araştırılır. Buna uygun olarak kutlamalar 

planlanır. 19 Mayıs Kutlamaları, 23 Nisan Kutlamaları, Merhaba Türkiye Günleri, 

Halloween günü (Cadılar Bayramı) –(31 Ekim) Ekim ayı sonunda-, Hollywood, Kovboy vb. 

Event’ler bunlara örnektir. Tesislerde bu kutlamalar konaklayan konuk profillerinin 

milliyetlerine göre karar verilir. Örneğin; Amerikalı konukların bulunmadığı bir tesiste ya da 

organizasyonda Amerikalılara özgü kutlamaları planlama gereksiz olacaktır. 
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Resim 2.1: “Merhaba Türkiye günleri” etkinliklerine örnek 

 

 

Burada dikkat edilecek en önemli husus milliyet farkı olmaksızın ortak kutlanan özel 

kutlamaları planlamak birden fazla milliyet profili ile çalışan işletmelere kolaylık 

sağlayacaktır. Kendi ülkemize ait tarihlerle ilgili kutlamalarda Türklerin tesiste bulunmasına 

gerek yoktur. Konukların ve katılımcıların ülkemizde bulunuyor olmaları programlarda bize 

özgü kültürlerin yer alması için yeterli bir nedendir. Türklerin bulunmamalarına rağmen 

tesislerde bu kutlamalara yer vermek Türk kültürünü tanıtma açısından olumlu olur. Böyle 

bir fırsatı asla kaçırmamak gerekir. Ancak dozajını ve zamanlamasını doğru ayarlamak 

şarttır. 
 

 
 

Resim 2.2: “Merhaba Türkiye günleri” tanıtımı için hazırlanmış bir pano 
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Resim 2.3: “19 Mayıs” veya “23 Nisan” temalı etkinliklerine örnek 
 

Kültürel tanıtım amaçlı bir etkinlik planlanmışsa önce etkinliğin teması, arkasından bu 

etkinliğin ne zaman ve ne kadar süre ile uygulanacağı belirlenmeli. Bu tarz etkinliklerde 

sosyal hayattaki kutlama tarihlerine kesinlikle uyulmak zorundadır. Zira geleneksel tarihinde 

dışında yapılacak kutlamaların konuklar için bir anlamı olmayacaktır. Kendi ülkemize özgü 

kutlamalar içinde aynı şey geçerlidir. Üstelik çok da önemlidir. Çünkü bu tip etkinlikleri aynı 

zamanda ülkemizin tanıtımı içinde yaptığımızda zamanlamalarını da doğru vermeliyiz. 

Bizim kültürümüze ait izler akıllarına, hafızalarına doğru olarak yerleşmelidir. Nasıl ki biz 

19 Mayıs kutlamalarını Eylül ayında yapmıyorsak, her yıl farklı bir tarihe rasgelen tüm 

Hıristiyanlar için önemli bir kutlama olan paskalya pazarını Mart-Nisan gibi kutlamak yerine 

bir haftalık sapma bile olsa çok daha farklı tarihte kutlamak anlamsız olacaktır. Böyle bir 

etkinliği planlamaktaki amacımız hedefine de ulaşamayacaktır. Çünkü zamanında 

yapılmayan kutlama kişiler için özellik göstermez. Nasıl doğum gününüzün kutlanmasını 

gününde beklerseniz ve sizi bir gün sonra bile kutladıklarında bu sizin için bir anlam ifade 

etmez hatta sizde hayal kırıklığı bile yaratırsa, bu tip kutlamalarda zamanında 

kutlanmadığında benzer etkiler yaratır. Planlanan etkinliğin ne kadar süreceği de kesinlikle 

doğru belirlenmelidir. Bu nokta da en az ne zaman yapılmasını belirlemek kadar önemlidir. 

Bunu belirlemede etken etkinliğin özelliğidir. Gereksiz uzatmalardan veya çok kısa 

tutmaktan kaçınmak gerekir. 

 

Bir diğer dikkat edilecek noktada kutlamaların kesinlikle temanın özelliği ile aynı 

şekilde, temaya uygun planlanmış ve kurgulanmış olmasıdır. Yani konuklar bu tip 

kutlamaları kendi ülkelerinde ne şekilde kutluyorlarsa o an bulundukları yerlerde de 

orijinaline uygun olarak kutlamak isterler. Bir halloween (cadılar bayramı) kutlamasında bal 

kabaklarının oyulup içlerinde ateşlerin yanması, tesisteki çocukların konuklardan geleneklere 

uygun şeker toplaması gibi tüm detayların araştırılıp en ince noktasına kadar planlanması 

aynı atmosferi sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu detaylar konukların ve 

katılımcıların memnuniyetini arttıracaktır. 

 

Özel temalı paket programların mutlaka bir ana noktası, ana teması vardır. 
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Resim 2.4: “Hollywood” veya “Vahşi Batı” temalı event’lere örnek 

 

 
 

Resim 2.5: “Halloween” temalı etkinliklere örnekler 

 

2.1.2. Rekreasyon Etkinlikleri  
 

Eğer planlanan etkinlikler spor, el sanatları vb. türdeki etkinlikler ise burada da konuk 

ve katılımcı profilini dikkate almak gerekir. Özellikle katılımcıların yaş grupları bu tip 

etkinliklere katılımcı sayısını arttırmak amaçlı planlamalarda çok büyük önem taşır. Örneğin 

spor temalı etkinlikler planlanırken yaş grubu genellikle üçüncü yaş diye nitelendirilen 60 

yaş ve üzeri konuklardan oluşan kişiler ise bu tip etkinlik ya planlanmamalı ya da bu yaş 

gruplarının zorlanmadan rahatlıkla ve sağlık açısından herhangi bir risk taşımadan 

yapabileceği şekilde organize edilmelidir. 

 

Dikkatsizlik, pişmanlığın başlangıcıdır. 

EMERSON 
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Resim 2.6: kamp temalı etkinliklere örnekler 

 

Faaliyet etkinlikleri içinde Spor, Olimpiyat günü/haftası, El sanatları, Uçurtma 

şenlikleri, Panayırlar, Dans haftaları, Kamplar planlanarak organize edilebilir. Bunların 

süreleri yine konuk profillerine, tesisin fiziksel yapısına ve seçilen temaya göre 

belirlenmelidir.  

 

Bu tip etkinlikler planlanırken iki tip durum kıstas alınır. Birincisi konukların günlük 

yaşamda düzenli olarak yaptıklarını, alışkanlıklarını sürdürmek isteyebilecekleri, ikincisi ise; 

günlük yaşamda daha önce hiç yapmamış oldukları, belki bir daha yapamayacak şeyleri 

yapmak, zevkleri tatmak isteyebilecekleridir. Planlamalar her iki duruma da cevap 

verebilecek nitelikte olursa sonuçlar daha etkileyici olacaktır. Bunlara eğlendirici unsurlar 

katmakta unutulmamalıdır. 

 

Konukların içinde özel yetenekleri olanlardan da yararlanabilinir. Dans edenler, 

jimnastik vb. faaliyetleri gerçekleştirenlerle birlikte organizasyonlar gerçekleştirebilinir. 
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Resim 2.7: “Olimpiyat” temalı etkinliklere örnekler 
 

2.1.3. Sanat Etkinlikleri  
 

Konserler, Gösteriler (akrobasi, dans, bale vb.) Sergiler (resim, heykel, fotoğraf vb), 

Temalı-kısa metraj film çekimleri, Sinema günleri vb etkinlikler özel temalı paket 

programların içersinde yer alan etkinliklerdir. 
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Resim 2.8: Sanat etkinliklerine örnek (resim sergisi) 

 

 

 
 

Resim 2.9: Sanat etkinliklerine örnek (el dokumaları sergisi) 

 

Bu tip etkinlikler dışardan temin edilerek gerçekleştirilebileceği gibi ekipteki 

animatörlerden, tesis ya da işletmedeki diğer personelin ve/veya konukların yetenek ve 

becerilerinden yararlanılarak da planlanabilinir. 
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Resim 2.10: Sanat etkinliklerine örnekler 

 

Bu tip etkinlikler sadece sergileme-sunma niteliğinde olabileceği gibi uygulamaya 

yönelikte olabilir. Örneğin dokuma sergisi sırasında bir dokuma tezgahında show (gösteri) 

amaçlı uygulama da yapılabilir. Hatta bu uygulamalar konuklara ve katılımcılara da 

yaptırılabilinir. Bu uygulama onlar için hem çok değişik hem de ilgi çekici olacaktır. 

Konukların üzerinde bıraktığı olumlu etkiyle birlikte hoş bir anı da olacaktır. 

 

Kısa metrajlı film gösterimleri de özel temalı paket programlar içersinde kullanılır.  

Bu gösteriler bizzat ekip tarafından gerçekleştirileceği gibi konuklardan onlara bir tema 

verilerek temaya uygun çekim yapmaları da istenebilinir. Sonrasında konukların yaptıkları 

bu çekimleri bir şenlik ortamında sunmak ta bu etkinliğin bir parçası olabilir. 

 

Düzenlenen sinema günlerinde; aşk filmleri, müzikaller, klasikler, korku, bilim kurgu, 

aksiyon gibi temalar belirlenir ve ona göre gösterimler yapılır. Müzik dinletileri için günler 

belirlenebilir. Sinema günlerinde olduğu gibi bunda da temalı günler planlanır ve 

organizasyon planlanarak gerçekleştirilir. Bunlarında ne kadar süreceği kesinlikle en başta 

planlanmalıdır. 

 

Burada dikkat edilecek nokta; herkesin dikkatini çekecek bir ortam, duyuru ve 

organizasyon hazırlamaktır. Mekan olarak sergiler için kişilerin sıklıkla kullandıkları, 

rahatlıkla ulaşabilecekleri yerler tercih edilmelidir. Diğerleri içinse temaya en uygun ortam 

ve koşullar sağlanarak planlama yapılmalı ve organizasyon gerçekleştirilmelidir. 
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Resim 2.11: Eğitim amaçlı etkinliklere örnek (dil kursu) 
 

2.1.4. Eğitim Amaçlı Etkinlikler  
 

Doğa bilimi, astroloji, sertifika programları (aerobik, ehliyet kursları, dil kursları, Dj 

kursları, dokuma kursları, ebru kursu, yemek kurslar vb) bir çok insanın gerçekten ilgi 

duyduğu konulardır. 

 

Tatilleri sırasında bu tip etkinliklerle karşılaşmak konuklar içinde ilgi çekici ve hoş 

olacaktır. Özellikle sertifika programlı etkinliklerde kişilerin hem tatil yapacakları hem de 

belki vakit bulup ta devam edemedikleri de gerçekleştirebilecekleri düşünülürse çok daha 

çekici olacağı kesindir. Bu nedenle bu tip etkinlikler günlük yaşantısında yapmak istedikleri 

ve özel ilgi duydukları faaliyetleri zaman yokluğundan gerçekleştiremeyenler dikkate 

alınarak ta planlanmalıdır. 

 

 
 

Resim 2.12: Eğitim Amaçlı etkinliklere örnek(dokuma kursu) 
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Resim 2.13: Eğitim amaçlı etkinliklere örnek (aerobik/yoga kursu) 
 

Dil kursları genellikle hemen hemen tüm konukların ilgisini çekmektedir. Ülkelerine 

döndüklerinde dostlarına tatil yaptıkları ülkelerin esintilerini taşıyan objelerle beraber onların 

dillerinden günlük hayatta kullanılan kelimeleri, basit cümleleri sergilemenin de çok hoş 

olduğu duygusu hakimdir. Konuklar bunun bir ayrıcalık, özellik ve bir değer olduğu 

inancındadır. 

 

 
 

Resim 2.14: Eğitim amaçlı etkinliklere örnek (yemek kursu) 
 

Günümüzde birçok kişinin astrolojiye duyduğu ilgi dikkate alındığında özellikle 

tatillerinde tema olarak astrolojinin seçildiği ve belki de az da olsa kendilerinin sonrasında 

keyif için uğraşabileceği şekilde eğitim programları hazırlamak farklılık olacaktır.  Astroloji 

konusunda etkinliklere katılmak son derece ilgi çekici ve mistik durum oluşturur. Kişiler 

kendilerini farklı hissederler. Bununla ilgili mekan hazırlanırken seçilen temaya uygun bir 

mekan oluşturulması ve mistik bir atmosfer yaratılması temayı daha da kuvvetlendirecek 

konuklar ve katılımcılar üzerinde istenilen etkiyi bırakacaktır. 
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Resim 2.15: Eğitim amaçlı etkinliklere örnek ( el sanatları kursu) 

 

Eğer gerçekleştirdiğiniz organizasyonunuz konukların daha önce hiçbir tesiste 

karşılaşmadığı, ilk kez sizde gördüğü ve tamamen size özgü bir şey ise çok daha ilgi çekici 

olacağı kesindir. Üstelik bu tip durumlar daha sonra karşılaştığı yerlerde ya da ülkesindeki 

günlük hayatında bile direkt olarak sizi, tesisinizi, organizasyonunuzu ve anılarını 

çağrıştıracaktır. Eğer bu anılar güzel, keyifli ve mutlu kılacak anılar ise, tesisinize ya da 

organizasyonlarınıza tekrar katılma arzusu uyandıracaktır. Bu durumda organizasyonu 

hazırlayanların ve organizasyonun amacına ulaştığının en büyük göstergesidir. 

 

2.1.5. Tanıtım Amaçlı Etkinlikler: 
 

İşletme tanıtım amaçlı etkinliklerde düzenleyebilir. Tanıtım amaçlı etkinlikler işletme 

tarafından gerçekleştirilebileceği gibi oluşan talep üzerine, firmalar, yerel yönetimler adına 

da düzenlenebilir. Ulusal ve bölgesel nitelikte düzenlenebileceği gibi uluslararası nitelikte de 

planlanabilir. Genellikle halka açık alanlarda gerçekleştirilir, ancak konaklama tesislerinde 

de planlanabilir. Tanıtım amaçlı etkinlikler genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Coğrafi tanıtım amaçlı etkinlikler (bölge, şehir, ülke, belirli bir nokta vb.), 

 Ticari tanıtım amaçlı etkinlikler (firma, işletme vb). 

 Bilimsel amaçlı tanıtım etkinlikleri (teknolojik vb) 

 

2.2. Özellikleri 
 

Özel temalı paket programlar özel ve bağımsız organizasyonlar olması sebebiyle 

hazırlanışı, planlanışı ve gerçekleştirilmesi açılarından farklılıklar ve kendine özgü özellikler 

arz eder. 

 

Özel temalı paket program özellikleri: 
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 Bağımsız bir programdır, 
 Ayrı tanıtım ister, 

 Ayrı bütçelenir, 

 Her an hazırlanabilir, 

 İşletme nezdinde ayrı bir pazarlama veya tanıtım aracı olarak kullanılabilir, 

 Kesinlikle bir ana teması vardır. 

 

2.2.1. Bağımsız bir programdır  
 

Periyodik programlar dışında, onlardan ayrı hazırlanan programlardır. Sezon 

öncesinde veya sezon sırasında ihtiyaç duyulduğunda ya da istek oluştuğunda hazırlanabilir. 

Periyodik programlar bir sezon boyunca kullanılırken özel temalı paket programlar tek bir 

kerelik kullanılır. Ancak bu bir daha hiç kullanılmaz demek değildir ama genellikle sezon 

içinde bir kez kullanılır. Sezon uzatma amaçlı planlanan özel temalı paket programlar 

işletme politikasına göre belirli periyotlarla birden fazla kullanılabilinir. 

 

2.2.2. Ayrı tanıtım ister  
 

Özel temalı paket programlar genel, periyodik animasyon programlarından bağımsız 

programlar olmaları nedeniyle kesinlikle tanıtımlarının ayrı planlanması ve yapılması 

gerekir. Periyodik programlarından ayrı hazırlandığı için tanıtımı ve bütçelendirmesi de ayrı 

olacaktır. 

 

2.2.3. Ayrı bütçelenir  
 

Özel etkinlikler altında animasyon programından bağımsız olarak hazırlanan 

programlar olması nedeniyle bütçesi de periyodik program bütçesinden ayrı olarak 

hazırlanır. Programın hazırlanışı ve uygulanışı sırasında gerekli olan ve yapılacak tüm 

harcamalar tek tek kalem olarak çıkartılır ve bütçelendirilir. Sistem olarak tüm animasyon 

bütçeleme mantığıyla hatta genel muhasebe mantığıyla aynıdır, ancak bütçelemesi periyodik 

programlardan ayrı, bağımsız olarak yapılır. Tıpkı seyahat acentelerinin kapalı gruplar için 

hazırladıkları programlar gibi planlanır ve bütçelendirilir. Her özel temalı paket program için 

programın özelliği ve içeriği bir diğerinden farklı olacağı için  örneğin; mekan farklılığı, 

personel sayısının, malzemelerin miktarı ve çeşitliliği gibi farklılıklar olması nedeniyle 

maliyetleri farklı olacağı için ayrı ayrı bütçelendirilir. (bkz. Megep Eğlence Hizmetleri Alanı 

11.sınıf Dokümantasyon Dersi “Bütçeleme”Modülü). 

 

2.2.4. Her an hazırlanabilir  
 

Sezon öncesinde planlanabileceği gibi sezon sırasında da teklif geldiğinde ya da 

ihtiyaç duyulduğunda da planlanabilir. Diğer periyodik programlar gibi önceden (sezon 

öncesinde) hazırlanmak zorunluluğu yoktur. Tıpkı seyahat acentelerinin kapalı gruplar için 

hazırladıkları programlar gibi planlanır ve bütçelendirilir. Sezonun ortasında ya da ihtiyaç 

duyulduğunda sezonun sonu ve hatta sezon dışında bile planlanılabilir. Ama kesinlikle tüm 

etkinlikler bir plan program çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 
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2.2.5. İşletme nezdinde ayrı bir pazarlama veya tanıtım aracı olarak 

kullanılabilir  
 

İşletmeler potansiyel konuklarına sundukları hizmetleri tanıtmak ve bu tanıtımları 

kullanarak ürünlerini pazarlamak amacındadırlar. Bunun için çeşitli yöntemler kullanırlar. 

Eğlence hizmetleri alanında sunulan hizmetleri içeren genel periyodik programlarda 

bunlardan biridir. İşletmenin politikasına bağlı olarak (doğru orantılı bir şekilde) tesisini ya 

pazarlama amaçlı ya da sunulan hizmet ve ürünlerinden yararlanarak tanıtma amacıyla sezon 

öncesinde hazırlanan periyodik programların dışında yer alan özel temalı paket programları 

kullanabilir. Yani işletme yönetimi bu ürünleri işletmenin tanıtımını yapmak amacıyla 

reklam unsuru olarak kullanmak isteyebileceği gibi bu ürünleri bağımsız bir pazarlama 

unsuru bir ürün olarak ta kullanabilir. 

 

2.2.6. Kesinlikle bir ana teması vardır  
 

Animasyon programlarında yer alan tüm aktivitelerin mutlaka bir teması olmalıdır. 

Programın, organizasyonun etkinlik süresince bir bütünlük içinde ve uyumlu olarak 

sürdürülmesi gerekir. Bu zorunluluktan yola çıkıldığında özel temalı paket programlarında 

nasıl ve tip bir etkinlik olursa olsun mutlaka bir teması olmak zorundadır. Bu tema 

doğrultusunda bir gün ya da belirlenen farklı bir süre içinde devam edecek olan etkinliklerin 

tümünün bu temaya bağlı, uygun ve belirlenen temanın doğrultusunda planlanması ve 

organize edilmesi gerekir. Bu etkinlik sırasında etkinliği fazla dağılmaması, amacının doğru 

aktarılması, başı ve sonunun daha doğrusu bir hikaye gibi giriş-gelişme-sonuç gibi işlenip 

başlatılıp bitirilebilmesi için şarttır. Organizasyonun içersinde gerçekleştirilen etkinliklerin 

bir tanesinin bile temadan farklı ya da temaya aykırı olması organizasyonun bütünlüğü 

bozar. 

 

2.3. Dikkat Edilecek İlkeler 
 

Özel temalı paket programların uygulanmasında istenilen başarıya ulaşması ve 

konuklarda hedeflenen etkiyi yaratması belli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu 

ilkelere noktalara dikkat edildiğinde organizasyon daha başarılı olacaktır. Özel temalı paket 

programların hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sırasında aşağıdaki noktalara, ilkelere dikkat 

edilmelidir. 

 

 Konuk profiline uygun hazırlanması, 

 Tesisin konseptine ve fiziksel özelliklerine uygun hazırlanması, 

 Temaya uygun olarak hazırlanması, 

 Hedefe uygun zaman programlarının yapılması,  

 Bütçelenirken hedefi ile uyumlu olması gerekir,  

 Temaya uygun eğitilmiş personelin kullanılması, 

 Hazırlanan programdan sapmamak gerekir. 



 

 59 

2.3.1. Konuk Profiline Uygun Hazırlanması  
 

İşletmenin konuk profiline uygun olarak hazırlanmalıdır. Konukların yaşları, 

milliyetleri, cinsiyetleri vb. özellikler tema seçimine ve temaya uygun aktivite, organizasyon 

planlanmasında etkendir. Konuk profillerine uygun olarak planlanmamış ve hazırlanmamış 

olan organizasyonlarda amaca ulaşmak mümkün değildir. Gençlerin dinamikliğine uygun 

olarak planlanmış bir organizasyon eğer bizim sahip olduğumuz konuk profilini oluşturan 

üçüncü yaş grup konuklarımız dikkate alınmadan hazırlanmış ise, organizasyonda yer alan 

aktivitelerin gerçekleştirilesi ya mümkün olmayacaktır ya da konuklar sadece pasif olarak 

yani izleyici durumunda olacaklardır. Bu beklenen coşkunun, memnuniyetin sağlanamaması 

anlamına gelir. 

 

2.3.2. Tesisin Konseptine Ve Fiziksel Özelliklerine Uygun Hazırlanması 
 

Özel temalı paket programların planlanma aşamasında tesisin ya da işletmenin 

piyasaya vermek istediği imaj doğrultusunda seçimler yapılmalı, oluşturulmak istenilen ya 

da oluşturulmuş istenilen imaj mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü işletmeler reklam, tanıtım 

ve pazarlama aracı olarak uyguladıkları politikaları sırasında hizmet ve ürünlerini de 

kullanırlar. Bunu yaparlarken hitap ettikleri ve ulaşmak istedikleri bir hedef kitleyi 

belirlerler. Bu potansiyel müşterilerin/alıcıların gelir durumları, eğitim durumları, sosyal 

konumları vb. niteliklerine göre ve işletmenin piyasada oluşturmak istediği duruş (ucuz, 

ucuz-kaliteli, halka yakın, pahalı, pahalı-kaliteli, prestij özellikli, zor ulaşılır vb. gibi) ile 

seçilebilir. Tesisin bu çalışmalar başlamadan önce konseptini belirlemiş olması gerekir. 

 

Bunun dışında tesisin fiziksel özellikleri dikkate alınarak seçimler yapılmalı 

planlanmalıdır. Planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi için tesisin fiziksel özellikleri 

yeterli değilse o etkinliklerde ısrarcı olmaya gerek yoktur. Zira bu şekilde etkinliklerin ya 

gerçekleştirilmesi ya da istenildiği etkiyi bırakacak, başarılı olacak şekilde gerçekleştirilmesi 

mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda derhal değişikliğin yapılması, en doğrusu ise daha 

planlama aşamasında tesisin fiziksel özellikleri dikkate alınarak planlanarak hazırlanmasıdır. 

 

2.3.3. Temaya Uygun Olarak Hazırlanması 
 

Belirlenen tema çok net bir şekilde kararlaştırılmalıdır. Buna bağlı olarak 

organizasyon içinde gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler temaya uygun ve temayla 

bağlantılı bir şekilde planlanmalı ve organizasyonun akışı da bütünlük arz edecek şekilde 

oluşturulmalıdır. 

 

2.3.4. Hedefe Uygun Zaman Programlarının Yapılması  
 

Özel temalı paket programlar planlanırken bir süre belirlenmelidir. Programın bu süre 

içersinde akışı sağlanmalıdır. Etkinliğin süresi seçilen temanın konusuyla ilişkilidir. Eğer 

gerçekleştirilesi planlanan etkinlik bir ulusal anlamda ya da belirli bir inanç grubunun genel 

olarak yaptığı bir kutlama ise genellikle bunun günlük hayattaki kutlama süresi baz alınarak 

planlanır. Örneğin 19 Mayıs, 23 Nisan gibi bir tema, ise bunların kutlamaları genellikle bir 

gün içinde gerçekleşir. 
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Bu nedenle özel temalı paket programlar dahilinde yapılacak etkinlik süresi de bir gün 

olarak planlanır. 19 Mayıs için hazırlanacak programın bir günden fazla gün olarak planlanın 

yapılmasına gerek yoktur. Ancak aerobik eğitimi, yemek-mutfak tanıtımı/eğitimi gibi 

çalışmalarda hedefe, amaca ulaşmak için tek bir gün yetmeyeceği için daha uzun süreli 

planlanması gerekir. 

 

 
 

Resim 2.16: Eğitim amaçlı etkinliklere örnek ( yemek kursu ) 

 

“Merhaba Türkiye Günleri”  gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi için tek bir günün 

yeterli olmadığı durumlarda ise birden fazla gün hatta bir haftalık süreler bile planlanabilinir. 

Tüm bu süre ile ilgili planlamalar gerçekleştirilecek etkinliğin teması ile ilişkilidir. Konuklar 

ve katılımcılar üzerinde istenilen etkiyi bırakabilmesi için çok dikkatli ve titiz çalışılarak 

hazırlanmalıdır. 

 

Ayrıca bunların süresi dışında kesinlikle zamanlama çalışmaları da yapılmalı ve 

etkinliklerin hangi ay ve hangi günde ya da birden fazla gün süreliler için hangi günler 

arasında gerçekleştirileceği belirlenmelidir. Program içinde yer alacak etkinliklerin gün gün 

zamanlamaları ve günlerde hangi saatler arasında yer alacakları da planlanmalıdır. Tüm 

bunlar planlanırken kesinlikle birlerini tamamlayacak, bütünlük oluşturacak ve hedefe doğru 

ulaştıracak bir şekilde programlanmalıdır. 

 

2.3.5. Bütçelenirken Hedefi İle Uyumlu Olması  
 

İşletmenin özel temalı paket programları kullanırken hedeflediği amaç bu etkinlikler 

için ayrılacak bütçelemede de etkili olur. Pazarlama amaçlı ise; tanıtım bütçesinden, 

mutluluk için ise; eğlence bütçesinden pay ayrılır. Pazarlama unsuru olarak kullanılacaksa 

geniş bir bütçe ayrılmalıdır. Ancak eğlendirme/mutluluk amaçlı bir hedefi var ise çok geniş 

bütçeli olmasına gerek yoktur. 
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2.3.6. Temaya Uygun Eğitilmiş Personelin Kullanılması  
 

Özel temalı paket programlar hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sırasında son derece 

titiz ve dikkatli bir çalışma gerektiren etkinliklerdir. Bu tür etkinliklerde görev alacak 

personelin kesinlikle temaya uygun eğitilmiş personel olması gerekir. Ne yapması, nasıl 

yapması gerektiğini bilen alanında yetişmiş profesyonel kişilerle çalışmak her zaman 

başarıyı arttırır. Eğer ekipte söz konusu temaya uygun eğitilmiş eleman yoksa bu eleman ya 

da elemanlar dışarıdan ya da bir başka firmadan etkinlik süresince kiralanabilir. 

 

2.3.7. Hazırlanan Programdan Sapmamak  

 

Tüm titizlikle hazırlanan temalı paket programın istenilen başarıya ulaşabilmesi için 

gerçeklemesi sırasında belirlenen programa uygun olarak sunulması gerekir. Bunun için 

belirlenen program çok iyi uygulanmalı herhangi bir sapmaya izin verilmemeli, program 

dikkatle takip edilmesi, herhangi bir farklılıkta derhal müdahale edilmelidir. Özellikle amaç 

re-trip (tekrar geliş)’i sağlamak ise; programdan sapmamak işletmeye karşı konuklar ve 

katılımcılarda güven duygusu kazandırır. Bu da konukların tekrar gelmelerini, katılım 

sayılarının artmasını sağlar. Böylece amaca ulaşılmış olur. 
 

 
 

Resim 2.17: Dans kursu 

 

2.4. Planlama 
 

Özel temalı paket programlar rastgele hazırlanamaz. Hazırlık sırasında mutlaka 

planlama, araç-gereçleri belirleme, kostüm-aksesuarları belirleme, çalışma alanı/alanlarını 

belirleme, çalışma planını hazırlama, animatörleri seçme, prova yapılması gereken durumları 

belirlemek, provaları yapmak vb. gibi belli aşamalardan geçilmesi gerekir. Çünkü bu tip 

programlar özel bir kutlama gerektirdiği için yapılacak planlamalarında profesyonelce 

olması gerekir. Ancak tüm bu çalışmalar tamamlandığında paket programlar hazır hale 

gelecektir. 

 

Bu aşama özel temalı paket programları hazırlamada en özellikli ve en incelik 

gerektiren aşamadır. Bu aşama bir çok detayın tek tek ele alınarak incelendiği ve elde edilen 

verilerle bu sonuca bir programa ulaşıldığı aşamadır. Bu evrede zaten program şekillenir. 

Bundan sonra ise artık planlanan programın hatasız ve eksiksizce gerçekleştirilmesi, 

uygulanması evresi gelir. Planlama evresinde dikkat edilen aşamalar bu şekilde sıralanabilir: 
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 Programın amacının bilinmesi, 

 Konuk profillerinin belirlenmesi, 
 Temanın belirlenmesi gerekir, 

 Belirlenen temaya uygun etkinlikler belirlenir, 
 Temanın özelliğine göre etkinliğin zamanlaması belirlenir, 
 Etkinliğin temaya uygun süreci belirlenir, 

 Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlar, 

 Belirlenen alanların nasıl, ne zaman ve ne kadar süreyle kullanılacağı bu 

aşamada tespit edilir, 

 Kostüm-aksesuarları belirleme, 

 Dekor ve aksesuarları belirlemek, 

 Personel belirleme (Yardımcı ve uzman personel), 

 Gerekiyorsa dışardan personel teminine gitmek, 

 Varsa kendi kaynakları dışında kullanılacakları malzeme belirleme,  

 Kendi kaynakları dışında kullanılacaklarla ilgili araştırma,  

 Kendi kaynakları dışında kullanılacaklarla ilgili teklif alma, 

 Programı ve çalışma planını hazırlama,  

 Prova yapılması gereken durumları belirlemek,  

 Yerel makamlardan izin alınması gereken durumlar ve prosedürleri belirleme ve 

araştırma, 

 Yerel makamlardan alınması gereken izinlerin alınması, 

 Tanıtım şekline karar vermek, 

 Tanıtım da görev alacakları belirlemek, 

 Tanıtım malzemelerin hazırlama planı düzenleme,  

 Tanıtım malzemelerin imalat anlaşmaları fiyatlandırma 

 Son kontrolleri yapmak, 

 Bütçeleme. 

 

 Programın amacının bilinmesi; bu aşamada öncelikle programın amacının 

bilinmesi gerekir. Programın amacını bilmek bize hedefimizi gösterecektir. 

Hedef tespit edilerek başlanan bir planlama bizim zaman zaman istemeden de 

olsa amacımızdan uzaklaşmamıza engel olacaktır. 

 

 Konuk profillerinin ve temanın belirlenmesi; programın amacının gözden 

geçirilmesinden daha sonra temanın belirlenmesi gerekir. Çünkü planlanacak 

olan etkinliğin tamamı bu temaya uygun kurgulanacaktır. Temanın belirlenmesi 

sırasında konuk profilleri ve bu profillerin özellikleri mutlaka tespit edilmeli ve 

etkinlik belirlerken bunlar dikkate alınmalıdır. Eğer konuk profillerine uygun 

olmayan etkinliklerden oluşmuş bir paket program hazırlanırsa bu asla istenilen 

etkiyi yaratmayacağı belki de mevcut konuk profiline hiç uygun olmadığı için 

son derece olumsuz etki yaratıp organizasyona ve hatta işletmeye zarar 

verecektir. 

 

 Temaya uygun etkinliklerin belirlenmesi; belirlenen temaya uygun 

programda yer alması düşünülen etkinlikler belirlenir. Buna çok dikkat etmek 

gerekir. Çünkü temayla ilgisi, bağlantısı olamayan etkinlikler programın içinde 
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hemen sırıtır, kedini belli eder. Bu durum zaman zaman programının 

bütünlüğünün oluşmasında sıkıntı yaratır. Daha sonra belirlenen bu etkinliklerin 

içinden temaya en uygun olanlar seçilir. 
 

 Temanın özelliğine göre etkinliğin zamanlamasının ve sürecinin 

belirlenmesi;  temanın özelliğine göre etkinliğin zamanlaması belirlenir. 

Örneğin Paskalya kutlamalarıyla ilgili planlanan etkinlikler Mart-Nisan gibi, 

Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamaları Ekim ayı sonunda (31 Ekim) 

etkinliklerle kutlanır. İşletmenin bu kutlamaları yapacağı tarihleri tam olarak 

belirlemesi gerekir. Bu arada etkinliğin temaya uygun süreci belirlenir, yani bir 

günlük ya da birden fazla gün olup olamayacağına temanın özelliğine uygun 

olarak karar verilir. Temaya uygun etkinlikler belirlenirken süreç kesinlikle 

dikkate alınmalıdır. Çünkü planlanan etkinlik süreçten daha kısa ya da uzun 

olması programı olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle etkinlikler belirlenen sürece 

uygun olarak planlanmalıdır. 
 

 Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanların kullanım şekillerinin 

belirlenmesi;  temanın süreci ve zamanının belirlenmesinde sonra bu aşamada 

etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlar belirlenir. Burada da dikkat edilecek 

husus etkinliğin gerçekleştirilmesine imkan verecek mekanlar ya da açık alanlar 

olmasıdır. Bu tip etkinlikler tek bir alanda başlayıp bitebileceği gibi birden fazla 

alan kullanılarak da gerçekleştirilebilir ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla 

etkinlik planlanabilir. Belirlenen alanların nasıl, ne zaman ve ne kadar süreyle 

kullanılacağı bu aşamada tespit edilir. 

 

 Kostüm-aksesuarların belirlenmesi; Planlanan programın hangi aşamalarında 

hangi kostümlerin kullanılacağı kararlaştırılır. Bu noktada kostümlerin 

çizimleri, kumaş türleri, detayları ve aksesuarları belirlenir. eldeki mevcut 

kostümlerin arasından kullanılacaklar belirlenir. Bunun dışında yeniden 

hazırlanması gerekenler tespit edilir. 

 

 Dekor ve aksesuarları belirlenmesi; Dekor ve aksesuarlar içinde aynı şey 

geçerlidir. Öncelikle kullanılacak dekor ve aksesuarlar belirlenir. İhtiyaçların 

karşılanması aşamasında eldeki mevcutların kullanılıp kullanılamayacağına 

bakılır eğer gerekiyorsa amaca ve temaya uygun dekorların temini sağlanır. 

Bunların bir kısmı işletmenin özelliğine göre uygun ortam ve donanım 

olmadığına bağlı olarak işletme atölyesinde ya da dışarıdan sipariş yöntemi ile 

temin edilir. Kostümlerle ve dekorlarla ilgili aşamalarda bir ekip çalışması 

zorunluluğu vardır. Özellikle dekoratör, koreograf, şefin birlikte ortak bir 

çalışma yaparak tasarımlar ve ürünler üzerinde çalışmaları gerekir. 

 

 Personelin (Yardımcı ve uzman personel) belirlenmesi; Planlanan 

etkinliklerin gerçekleştirilmesi için eğitilmiş personele ihtiyaç vardır. Bunların 

bir kısmı yardımcı personel bir kısmı da konusunda uzmanlaşmış kişiler 

olacaktır. kaç tane, hangi özellik ve niteliklerde personele ihtiyaç duyulduğu 

belirlenir. Bunun belirlenebilmesi için etkinliklerin özelliklerinin çok net olarak 

ortaya konulması gerekir. Etkinlikler tek tek ele alınır, her etkinlik için gereken 
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personel sayısı, yardımcı personelleri, uzman olması gerekenler ve bunların 

sayıları etkinliğin özelliğine göre belirlenir. Daha sonra personel ihtiyacını nasıl 

karşılanacağı belirlenir. Akılcı olan eldeki mevcut kaynakları değerlendirmek 

olduğuna göre öncelikle işletmenin bünyesindeki personel dikkate alınarak 

kullanılma yoluna gidilir. Ancak işletmedeki personelin sayıca yetersizliği ya da 

konusunda bünyesinde yeterince eğitilmemiş olması durumunda bu ihtiyaç 

dışardan o dönem için geçici personel temin etme yoluyla çözümlenebilir. Eğer 

etkinlik konuyla ilgili örneğin, bir profesyonel bir dans hocası, illüzyonist gibi 

programa, etkinliğe yenilik getirecek, farklı bir boyut kazandıracak, bu işi 

profesyonelce yapan çok özel bir uzman gerektiriyorsa bunun kesinlikle 

dışarıdan temin edilmesi gerekir. 

 

 Kendi kaynakları dışında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve temin 

edilmesi; işletmeler organizasyonları gerçekleştirirlerken tüm malzemeleri 

gözden geçirir ve ihtiyaçlarına uygun ve onları karşılayacak yeterli 

malzemelerin olup olmadıklarını tespit ederler. Tabii öncelikle olan ihtiyaçların 

eldeki mevcut kaynaklardan karşılanmasıdır. Ancak mevcutların ihtiyaçları 

karşılamaması durumunda ise malzemelerin dışarıdan teminine gidilir. Bunun 

için şu işlem sırası takip edilir; 

 

 Kendi kaynakları dışında kullanılacak malzemelerin belirlenmesi,  

 Kendi kaynakları dışında kullanılacaklarla ilgili piyasa araştırması 

yapmak,  

 Kendi kaynakları dışında kullanılacaklarla ilgili teklif almak 

 Teklifleri değerlendirme ve satın almak/kiralamak. 

 

Yukarıda da görüldüğü gibi öncelikle dışarıdan almaya ihtiyaç duyulanların 

belirlenmesi gerekir. Bunun için yapılan ihtiyaç listelerinde yer alan 

kalemlerin nitelikleri ve özellikleri çıkartılır. Bu nitelikler doğrultusunda 

bunların nerelerden temin edilebileceği araştırılır. Bu belirlenen yerlerden 

ihtiyaçlarla ilgili teklifler toplanır. Toplanan teklifler değerlendirilerek 

ihtiyaçlara, isteklere cevap veren nitelikte ve fiyatlar açısından uygun olanlar 

Belirlenir. İçlerinden uygun olan ya da olanlara karar verilerek ihtiyaçların 

temini yoluna gidilir. Bu satın alma şeklinde olabileceği gibi kiralama yöntemi 

ile de temin edilebilir. 

 

 Programın ve çalışma planının hazırlanması; belirlenen etkinlikler 

doğrultusunda hazırlanan program taslağı netleştirilir ve ondan yola çıkılarak 

çalışma planı hazırlanır. Çalışma planı özel temalı paket program ne kadar 

sürecekse tamamı görülecek şekilde hazırlanır. Planda gerçekleştirilecek 

etkinlikler gün gün yerleştirilir. Bu etkinliklerin saatleri ve uygulanacağı alan ve 

alanlar kesinlikle belirtilir. Bunun dışında ayrıca personel çalışma planı da 

hazırlanır. Bu planlamada etkinliklerde görev alacak tüm personelin çalışma 

yerleri, görev alacakları etkinlikler, saatleri vb. bilgiler yer alır. 
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" I like it " 

SAAT 
08.05.2006          

Pazartesi 

09.05.2006                  

Salı 

10.05.2006          

Çarşamba 

11.05.2006           

Perşembe 

12.05.2006              

Cuma 
MEKAN 

10:00 

10:30 

VITAMINS              

"soyulmuş 

salatalık" 

VITAMINS           

"karpuz" 

VITAMINS               

"muz" 

VITAMINS            

"soyulmuş 

portakal" 

VITAMINS         

"soyulmuş 

elma" 

TÜM 

TESİSDE 

10:30 

11:15 

DECORATI

ON 

KARPUZ 

DECORATIO

N PORTAKAL 

DECORATI

ON 

DOMATES 

DECORATI

ON 

SALATALIK 

DECORATIO

N            

ELMA 

Relax 

HAVUZ 

13:00 

14:00 

Fresh-

cocktail 
Fresh-cocktail 

Fresh-

cocktail 

Fresh-

cocktail 
Fresh-cocktail 

TÜM 

TESİSDE 

15:00 

15:45 

Cooking 

Lesson    

Brazil 

Cooking 

Lesson           

Asian 

Cooking 

Lesson   Fish 

Cooking 

Lesson    

Turkish 

Cooking 

Lesson   

Italyan 

Set altı 

18:00 

21:00 
 

Türkischer              

Mocca 
ÇAY 

Türkischer        

Abend 
 Köyüm 

19:00 
Dekor                   

SERGİ 

Dekor                      

SERGİ 

Taze sebze 

standı 

Dekor                  

SERGİ 

Dekor                      

SERGİ 
Entrance 

21:30     
Çiğ Köfte 

show 
Stage 

 

Tablo 2.1: " I like it " Taze sebze ve meyve temalı etkinlik programına örnek 
 

 

 

 
 

Resim 2.18: " I like it " Taze sebze ve meyve temalı etkinliğe örnek 
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Tablo 2.2: Kokteyl temalı etkinlik programına örnek 
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 Prova yapılması gereken durumların belirlenmesi; programda yer alacak 

bazı etkinliklerle ilgili örneğin bir dans gösterisinde, bir konserde önceden 

prova niteliğinde hazırlıkların yapılması gerekebilir. Planlama sırasında bu tip 

etkinlikler belirlenir. Bu provaların ne zaman, nerede, ne şekilde ve kaç kez 

yapılması gerektiği belirlenir. Bunlarla ilgili bir planlamada yapılır. 

 

 Yerel makamlardan alınması gereken izinlerin alınması; örneğin havai fişek 

gösterileri, halka açık alanlarda konserler gibi planlanan bazı etkinliklerin 

gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetimlerden izinlerin alınması gerekir. 

Programda yer alan etkinlikler incelenerek bu izinlerin alınması etkinliği 

gerçekleştirebilmek için şarttır. Bunlar için sırasıyla şu aşamalar gerçekleştirilir; 

 

 Yerel makamlardan izin alınması gereken durumları belirlemek, 

 Prosedürlerini araştırma ve belirlemek, 

 Yerel makamlardan gereken izinleri almak. 

 

İzin alınması gereken etkinlikler belirlenir ve bu izin işlemlerinin prosedürleri 

araştırılır. Prosedürlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli evraklar, 

müracaatlar ve işlemler gerçekleştirilerek gereken izinler alınır. Bu işlem son 

derece önemli bir işlemdir. Kesinlikle prosedürlerin takip edilmesi, hangi 

durumların özel izin gerektirdiğinin araştırılıp düzenli olarak güncellenmesi 

gerekir. Zira özel izin gerektiren bir etkinliğin izin alınmadan gerçekleştirilmesi 

işletme için ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Gerekli izinlerin alınmaması durumunda 

ya etkinliğin gerçekleştirilememesi ya da sonrasında bir takım cezalarla 

karşılaşılması gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

 

 Tanıtım şekline karar vermek ve görev alacakları belirlemek; programın ve 

programda yer alan etkinlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için mutlaka 

tanıtımlarının yapılması gerekir. Planlama aşamasında bu tanıtımların nasıl, ne 

şekilde ve ne zaman yapılacağına karar vermek gerekir. Bu aşamada yapılan 

işlemler şu sıralama ile gerçekleştirilir; 

 

 Tanıtım şekline karar vermek,  

 Tanıtım da görev alacakları belirlemek, 

 Tanıtım malzemeleri hazırlama planını düzenleme,  

 Tanıtım malzemelerin imalat anlaşmaları fiyatlandırma. 

 

Tanıtımın ne şekilde yapılacağını belirlemek ilk aşamadır. Etkinliğin türü ve 

programın amacına yönelik belirlenecek olan tanıtımın çapı, hedef kitleleri, 

kullanılacak malzeme ve sloganlar gibi bir çok detaya karar verilir, bir planlama 

yapılır. Daha sonra tanıtımda görev alacak doğru ve yeterli personelin 

belirlenmesi en az tanıtımın kendisi kadar önemlidir. Onların görev 

dağılımlarını yapmak ve görevlerin zamanında yerine getirmelerini sağlamak 

çok önemlidir. Tanıtımda görev alacak personelin kullanacağı tanıtım 

malzemeleri planlanır. Hatta bunların hangi zaman dilimleri içersinde, ne kadar 

sürede hazırlanacakları bile planlanır. İşletme bünyesinde kendi imkanlarımızla 
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hazırlayacaklarımız dışında dışarıda destekli olarak temin edeceklerimizde 

olacaktır. Bu tip çalışmaları kimlere vereceğimizi araştırmak, onlarla anlaşma 

yapmak, fiyatlandırmak ve planlanan sürede istenilen şekilde hazırlanmalarını 

sağlamak ta bu aşamada yer almaktadır. 
 

 
 

Resim 2.19: Merhaba Türkiye günleri” tanıtımı için hazırlanmış bir afiş 

 

 Son kontrolleri yapmak; programla ilgili tüm çalışmalar planlanıp 

hazırlandıktan sonra eksiklerin ve/veya aksaklıkların olup olmadığını kontrol 

etmek gerekir. Eğer kontrol edilmeden hazırlanan programı kullanmaya 

kalkarsak karşılaşılacak aksaklıkları çözmek için fırsat olmayacaktır. Bu da 

konukların ve katılımcıların memnuniyetsizliklerine ve güven duygularını 

yitirmelerine neden olacaktır. 
 

 Bütçeleme; program tam olarak hazırlandıktan sonra bu programı 

gerçekleştirmek için gerekli olan tüm kaleler tek tek dökülür ve fiyatlandırılır. 

Tüm harcamalar toplanır, elde edilen rakam bizim hazırladığımız 

programımızın bütçesini oluşturur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 

bütçenin işletmenin amacıyla örtüşüp örtüşmediğidir. Yani bu programları 

pazarlama unsuru olarak mı yoksa mutluluk verici olarak mı hazırlattığı ile 

ilintilidir. 

 

Eğer yönetim uygulanan işletme politikasına göre bütçelendirmede ortaya çıkan 

rakamı fazla bulursa harcamalar hedef ve amaçtan sapmamak kaydıyla yeniden 

gözden geçirilir. Yapılabilecek kısıntılar tespit edilir ve yeniden bütçelendirilir. 
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Resim 2.20: “Biz Bir Aileyiz” Temalı etkinlik kontrol listesi 
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Bütçe çalışmalarının ortaya sağlıklı bir çalışma çıkması açısından konusunda uzman 

kişilerce yapılması çok önemlidir. Gereksiz harcamalara yer verilmemesi, eksiklerin 

bulunmaması sonuç açısından oldukça önemlidir. 

 
    “ TURKISH DELIGHT "  BÜTÇESİ 

Sıra Yapılanlar Miktar Tutar 

1 MATBAA FLYER basımı 1000 350 TL 

2 MATBAA YEMEK KİTAP basımı 500 560 TL 

3 MATBAA YÖRE AFİŞLERLERİ basımı 7 180 TL 

4 EXIT 70X100  4 ADET  PROGRAM AFİŞİ 4 150 TL 

5 EXIT BANNER ÜSTÜNE TARİH ŞERİDİ 2   40 TL 

6 KANAVİÇE MALZEMELERİ 75 338 TL 

7 EŞEK 5 GÜNLÜK KİRASI 5 GÜN 100 TL 

8 HİKAYELER İLANLARI FOTOKOPi KAĞIDI 2 TOP  15 TL 

9 EBRUCU 3X24 KİŞİ 1.500 TL 

10 MİNYATÜRCÜ 3X10     500 TL  

11 BATİK MUMCU 3X 8    500 TL  

12 TAVAL SU KONTRAPLAK 16 MM 2 120 TL 

13 TAVLA KAĞIT BANT KALIN 6     9 TL 

14 TAVLA ÇİVİ 10 LUK     5 TL 

15 TAVLA ÇİVİ 8 LİK     2 TL 

16 TAVLA ÇİVİ 6 LIK     3 TL 

17 FİLM DVD LER  4 120 TL 

18 FASIL  1    500 TL  

19 ORYANTAL 1 150 TL 

20 TAVLA TURNUVASI İÇİN HEDİYE SEDEF 1   50 TL 

         TOPLAM 

                                                                             

 5.691 TL 

 

Tablo 2.3: Özel temalı paket program bütçesi çalışmasına bir örnek 

 

2.5. Araç Gereçleri Hazırlama 
 

Organizasyon sırasında gerekli olan tüm araç gereçler belirlenir ve bunların temini 

sağlanır. Araç gereçler çok farklılıklar gösterir. örneğin eğer müzik temalı ise ses ve ışık 

sistemlerinin yanı sıra etkinlikte gerekli olan enstrümanlar belirlenir. program için gerekli 

araç gereçlerin temini farklı şekillerde gerçekleştirilir. Bunları temin etmenin yolları 

aşağıdaki gibidir; 

 

 Öz kaynaklardan karşılananlar, 

 Dışardan satın alınanlar, 

 Dışardan kiralananlar. (kiralanan personelin dışarıdan beraberinde gerekli olan 

araç gereci örneğin, enstrümanını getirmesi de olabilir) 

 

 Öz kaynaklardan karşılananlar; işletmenin elinde daha önceki etkinliklerden, 

periyodik programlar için temin edilenlerden ya da işletmenin/tesisin 

bünyesinde mevcut olanları kullanmak koşuluyla karşılanabilir. Bir başka 

yöntemde yine işletmenin bünyesindeki mevcut malzemelerle işletme 



 

 71 

personelince ve işletme bünyesinde hazırlanmasıdır. Bu durumda ihtiyaçların 

işletme öz kaynaklarından karşılanması demektir. 
 

 Dışardan satın alınanlar; işletmenin bünyesinde var olmayan, işletme 

personelince hazırlanamayacak, ya da işletme personelince hazırlanması halinde 

çok daha pahalıya ve zaman kaybına mal olacak araç-gereçler için tercih edilen 

en uygun yöntem bunların bedellerinin ödenip dışarıdan satın alınmasıdır. Bu 

yöntemin tercih nedeni satın alınacak olan araç-gerecin farklı zamanlarda ve çok 

kereler kullanılabilinir bir ürün olması olmalıdır. Ürün kendini amorti etmelidir 

yani ödenen bedelin ürünün kullanımına bağlı olarak çıkartılması, işletmeye 

dolaylı olarak geri dönmelidir. 
 

 Dışardan kiralananlar; özellikle satın alınması çok pahalıya gelen, kullanım 

tekrarı göstermeyecek ya da piyasada bulunması çok kolay olmayan vb. araç-

gereçleri temin etmek için seçilen, tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle tekrar 

kullanılmayacak ve anlamda satın alma bedeli kiralama bedelinde daha pahalı 

olanlar için uygulanır. Bazen işletme dışından etkinlik için kiralanan personel 

beraberinde kullandığı araç gerecini getirebilir o zaman o araç gerecin 

kiralanmasına da gerek kalmayabilir. Örneğin müzik etkinliğinde yer alan 

sanatçının beraberinde enstrümanını getirmesi o enstrümanın ayrıca kiralanması 

ya da satın alınması ihtiyacını ortadan kaldırır. 
 

Dışardan alınacak ve kiralanacaklarla ilgili yapılacak işlemler: 
 

 Listeleme yapılır (ihtiyaçlar belirlenir) 

 Pazar araştırması yapılır. 

 İsteklere yakın niteliktekiler belirlenir. 

 Fiyatlandırılır. 
 

Dışarıda alınacak olan araç gereçler belirlenir bunların listeleme yapılır (ihtiyaçlar 

belirlenir). Daha sonra bunların nitelikleri ve özelliklerine uygun Pazar araştırması 

yapılır. Yani nerede, ne kadar, isteklere ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte mi 

şeklinde araştırılır. İsteklere uygun veya yoksa en yakın niteliktekiler belirlenir. 

Bunlar fiyatlandırılır. Fiyatları ve diğer özellikleri dikkate alınarak satın alma yoluna 

gidilir. 
 

2.6. Özel Temalı Paket Programların Uygulamasını Yapma 
 

Hazırlanan programlar doğrultusunda program uygulanır. Uygulamalar sırasında 

programın zamanlamasına, sürelerine, temaya, hedefe ve amaca dikkat etmek gerekir. 

Özellikle belirlenen hedeften sapmamak gerekir. 
 

Yemek kurslarının uygulamalarında her katılımcının tek tek uygulama yapabilmesi 

için fırsat verilmelidir. Yapılan çalışmalar tüm konuklara sunulursa hem çok daha farklı 

atmosfer oluşturulmuş hem de katılımcıları teşvik etmiş ve konuklar içinde ilgi çekici hale 

getirilmiş olur. Sunuşlar restaurant, bar vb gibi seçilen herhangi bir yer olabilir. Farklı 

standlarda (masa, tezgah, vb) hazırlandığında daha zengin bir hal alacaktır. 
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Uygulamalar sırasında gerekli tüm donanım ve malzeme hazırlanarak beraberinde 

katılımcıların kendi dillerinde uygulamasını yaptıkları çalışmaların reçetelerini 

yazabilecekleri kitapçıklar hazırlanabilir. Bunlar tamamlandığında katılımcının elinde kendi 

çalışmalarından oluşmuş, fotoğraflanmış bir tür yemek/mutfak kitabı oluşmuş olur. Başına 

tesisle veya işletme ile ilgili bilgi kısmı, uygulama yaptıran personel isimleri, fotoları 

yerleştirilebilir. Kesinlikle ana tema belli (Çin mutfağı gibi) olmalıdır. 
 

Yemek kurslarında (farklı standlarda) aşağıdaki gibi çalışmalar yaptırılabilir; 
 

 Masa dekorasyonu, 

 Farklı mutfaklar, 

 Meyvelerle/sebzelerle süslemeler 

 İçkilerle kokteyller hazırlama (hareketli standlar veya arabalarla tüm tesis içinde 

uygulama ve sunum), 

 Reçeller vb. 
 

 
 

Resim 2. 21: Reçete örnekleri 
 

 
 

Resim 2. 22: Reçeteler birlikte verilen bilgilendirme sayfalarına örnekler 
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İyi yapılmış bir işin ödülü, onu yapmış olmaktır. 

EMERSON 
 

 
 

Resim 2.23: Yemek kursu uygulamalarına örnek 

 

Özel temalı paket programların uygulaması aşağıdaki sıralama takip edilerek 

gerçekleştirilir: 

 

 Özel temalı programların etkinliklerini ve içeriğini incelemek, 

 Özel temalı programın tanıtımını yapmak, 

 Organizasyon yapılacağı alanı hazırlamak, 

 Organizasyonunda gerekli araç gereçleri hazırlamak, 

 Organizasyonun özelliğine ve içeriğine göre katılımları sınırlamak, 

 İlgili departmanlarla koordinasyon sağlamak, 

 Etkinliğini gerçekleştirmek. 

 

 Özel temalı programların etkinliklerini ve içeriğini incelemek; herhangi bir 

etkinliğe başlamadan önce programı ve içeri, etkinlik zamanlamalarını 

incelemek, amaca ve hedefe ulaşmak için en etkili yöntemdir.  

 

 Özel temalı programın tanıtımını yapmak; etkinliğe katılımı arttırmak için ve 

katılımcılar kazanabilmek için etkinliğin varlığından potansiyel katılımcıların 

haberdar edilmesi gerekir. Bunun için önceden planlanan tanıtım programı 

kullanılır. Potansiyel katılımcılar program ve etkinlikler ve etkinliklere katılma 

imkanları hakkında bilgilendirilir. 
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 Organizasyon yapılacağı alanı hazırlamak; etkinliğin gerçekleştirileceği 

mekanlar, alanlar etkinliğe ve planlamaya uygun olarak hazırlanır. Gerekli 

donanımların (dekorlar, ses sistemleri, ışık sistemleri vb.) çalışma alanına 

taşınıp uygun yerlere yerleştirilmesi sağlanır. 

 

 Organizasyonunda gerekli araç gereçleri hazırlamak; planlamada tespit 

edilmiş olan ve etkinlikte gerekli olan araç gereçlerin etkinlik öncesinde 

eksiksiz olarak hazır bulunması sağlanır. Bunlar hem sayı olarak hem de ihtiyaç 

duyulan malzemeler olarak kontrol edilir ve etkinlik öncesinde hazır olmaları 

sağlanır. 

 

 Organizasyonun özelliğine ve içeriğine göre katılımları sınırlamak; 

planlanan etkinliklerin özellikleri dikkate alınarak katılımcılar belirlenir. Bazı 

etkinlikler yaş, cinsiyet, sağlık durumu, kişi sayısı vb. özellikte katılımcılar 

gerektirebilir. Örneğin 60 yaş üzeri için zor olacak ya da sağlık problemi ortaya 

çıkarabilecek fiziksel bir aktivite gerektirecek etkinliklerde bu yaş gruplarından 

gelecek katılım taleplerini kibar bir şekilde geri çevirmek gerekir.   

 

 İlgili departmanlarla koordinasyon sağlamak; organizasyon sırasında diğer 

departmanlarla işbirliği yapmak gerekir. Bu işbirliğinin koordineli olması 

gerekir. 

 

 Etkinliğini gerçekleştirmek; sonunda program planlandığı şekilde 

gerçekleştirilir. 

 

Genel olarak diğer uygulamalarda katılımcılar etkinlik saatinde önce bir araya 

toplanır. Etkinliğin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli malzeme, materyal ve 

araç gereçler teslim edilir. Tüm araç-gereçlerin ve malzemelerin kullanım 

şekilleri tanıtılır. Etkinliğin amacı ve hedefi katılımcılara aktarılır. Etkinliğin 

türüne göre örneğin “Vahşi Batı Etkinliliği” gibi gerekiyorsa bitiş zamanı ve 

toplanma yerleri belirtilir. Devamlılığı olan bir etkinlik ise bir sonraki etabın 

bilgilendirmesi verilir. Toplanma yeri, gereken kişisel malzeme ve giysiler 

hatırlatılır. 
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Resim 2.24: “Vahşi Batı Günleri” etkinlik uygulamasına bir örnek 

 

2.7. Değerlendirme 
 

Program tamamlandıktan sonra başarısının ne olduğunun ve hedefe ne kadar 

yaklaştığının değerlendirilmesi gerekir. Amaç kesinlikle belirlenen hedefe ulaşmaktır, ancak 

uygulamada çeşitli nedenlerle bu mümkün olmayabilir. Personelin yetersizliği, nitelikli 

personelin, gerekli araç-gerecin eksikliği, hedeften ve amaçtan sapma, pratik olamamak, 

yeterli özeni göstermemek, yanlış ve eksik planlama, disiplinli, düzenli ve koordineli 

çalışmamak vb. nedenler programın başarısız olmasına ya da istenilen başarının 

yakalanamamasına etkendir. 

 

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

çalışmada bunların nasıl önlenebileceğini belirlemektir. Değerlendirmeyi yapmak bir sonraki 

çalışmada daha sağlıklı organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan verir. Değerlendirme 

neden-sonuç ilişkisine dayandırılarak yapılmadır ki başarısızlığın ya da istenilen başarının 

yakalanamamasının nedenleri tespit edilerek bir sonraki organizasyonda gerekli önlemler 

alınabilsin. Değerlendirme yapmak için işletmelerin kullandıkları bazı ölçütler vardır. 

Bunların sonuçlarına göre organizasyonun başarısına karar verilebilir. 

 

Değerlendirme aşağıdaki ölçütler kullanılarak yapılır: 

 

 Katılımın/ilginin değerlendirilmesi, 

 Konuk tepkileri, 

 İşletme değerlendirmesi, 

 Bütçe değerlendirmesi. 
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 Katılım/ilgi değerlendirmesi;  etkinliklere katılan kişi sayıları bize etkinliğe 

olan ilgiyi gösterecektir. Katılımın çok olması etkinliğin ilgi çekici, cazip, 

konuk ve katılımcılar üzerinde olumlu etki bıraktığı açısından ipucu verir. Bir 

sonraki organizasyonda bu etkinliğin kullanılabileceğini işaret eder. Katılımların 

ortaya çıkış nedenlerinin önceki dönemlere ait etkinlikler olup olmadığı da bu 

anketlerde belli olur. 

 

 Konuk tepkileri; Konukların ve katılımcıların tepkilerini ölçmekte bize 

etkinliğin başarısı konusunda ipuçları verir.  Bunu ölçmek için anketleri 

kullanabiliriz. Her etkinliğin ya da programın sonunda katılımcı ve konuklardan 

söz konu etkinliğin ve/veya programın değerlendirmesini yapmalarını 

isteyebiliriz. Bize ölçüt olabilecek sorular hazırlayarak onlara cevap vermeleri 

ve bu soruların dışındaki düşünceleri hatta öneri, istek ve beklentilerini ifade 

etmeleri için de fırsat verilerek değerlendirmeleri sağlanır. Bu değerlendirme 

ölçütü aktif durumdaki katılımcılara uygulanabileceği gibi pasif izleyici 

durumdaki konuklardan da talep edilir. 

 

 İşletme değerlendirmesi; İşletme belirli dönemlerde durum değerlendirmesi 

yaparak hedefe ne kadar yaklaştıklarını ve başarı-başarısızlığı tespit ederler. bu 

değerlendirmeler belirli periyotlarla tekrarlanır. Geçmiş dönemlere ait bir 

önceki yıl ve ay gibi gerçekleşmelerle de karşılaştırma yapılır. Ortaya çıkan 

durumların neden-sonuç ilişkileri belirlenir. 

 

Bu değerlendirmelere işletmenin gelirleri, gelirlerindeki artış-azalış, kişi 

sayıları/doluluk oranları vb. konu olur. Ticari işletmelerde ana amaç para 

kazanmak ve kâr elde etmek olduğuna göre durum değerlendirmelerinin ilk 

göstergeleri de parasal anlamda olacaktır. Eğlence hizmetleri alanında özel 

temalı paket programların hazırlanış amacı özendirici olarak daha fazla kişinin 

etkinliklere katılımını arttırmak olduğuna göre değerlendirmede kontrol 

edilecek noktalarda bu etkinliklerin gerçekten istenilen, beklenen katılımcı 

artışlarına neden olup olmadığı yönünde olacaktır. Dolayısıyla kişisel artışların 

sonucunda maddi açıdan artışlara neden olup olmadığına bakılır. Özel temalı 

paket programların bir başka kullanım amacı da sezon uzatmak olduğuna göre 

hemen bu tip paket programların uygulandığı dönemlerle ve uygulamanın 

yapılmadığı dönemler karşılaştırılır. Her iki dönemin sonuçları karşılaştırılır ve 

varsa ortadaki farklılıklar belirlenir. Bu işlem yapılırken tarihler yıl bazında 

farklı olabilir ama aynı tarih aralığını içerirse daha sağlıklı olur. Örneğin 2006 

yılı Ekim ayında özel temalı paket programlar uygulanmadan önceki doluluk 

oranları/kişi sayıları, gelirler 2007 Ekim ayının özel temalı paket programların 

uygulanmasından sonraki doluluk oranları/kişi sayıları, gelirleriyle 

karşılaştırılır. Eğer 2007 Ekim ayında gerçekten bir artış oluşmuşsa program 

başarılı olmuş demektir. 

 

 Bütçe değerlendirmesi; programın gerçekleştirilmesinden sonra bütçe 

değerlendirmesi yapılır. Burada yapılacak olan karşılaştırma planlanan bu 

programın planlama sırasında hazırlanan bütçeye ne kadar uyduğu, bu anlamda 

hedefe ulaşıp ulaşılmadığı yönünde olacaktır. Gerçekleşmede eğer planlanan 
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bütçenin dışına çıkılmışsa nedenleri ve gerekliliği araştırılır. Ancak sonuçta eğer 

bu etkinlik bütçeye gereğinden fazla yük olmuşsa yani getirisinden çok daha 

fazla harcamaya neden olmuşsa tekrarlanması gereksiz olarak düşünülüp bir 

sonraki aşamada planlamaya alınmaz.  Çünkü işletmeler ticari kaygılar 

içindedirler ve işletmeye fazladan yük olacak ve hiçbir maddi ve manevi 

anlamda getirisi olmayacak hizmetleri kullanma taraftarı değillerdir. 

 

 

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. 

EMERSON 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Çevrenizdeki konaklama tesisleri ve özel organizasyon firmalarında araştırma yaparak 

özel temalı paket program çeşitlerinden kullandıkları bir temayı belirleyerek 60 yaş üzeri 

katılımcılar için bir etkinlik planlayınız. Etkinlik planlama ile ilgili aşamaları 

gerçekleştirirken aşağıdaki işlem basamaklarını kontrol ediniz. Hazırladığınız çalışmayı bir 

sunu haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyonda istenilen içeriği tespit 

etmek için ön görüşmeler yapınız. 

 Amacınızı ve hedefinizi belirleyiniz. 

 Temanızı belirleyiniz. 

 Etkinliğinize karar veriniz. 

 Katılacak konukların özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Katılımcı sınırlarını veriniz. 

 Uygulamanın mekanını/alanını 

belirleyiniz. 

 Etkinliğinizin tanıtımını planlayınız.  

 Organizasyonun yapılacağı zamanı ve 

süreci belirleyiniz. 

 Program ve program akışını belirleyiniz. 

 Araç gereçleri, dekor, kostümleri, varsa 

yarışma alanlarını seçiniz. 

 Son kontrollerinizi yaptınız mı? 

 Çevrenizdeki çeşitli tesis ve animasyon 

organizasyon firmalarında araştırmalar 

yaparak özel temalı paket programlarını 

inceleyiniz. 

 Yaratıcılığınızı kullanınız. 

 Hangi konuk profillerine ne tip etkinlik 

planlamaları yapıldığına ve dikkat 

edilmesi gereken noktaları inceleyip 

belirleyiniz. 

 Daha önce kullanılmamış ve 

uygulanmamış fikirler oluşturunuz 

 Yönergeyi dikkate alınız. 

 Çalışma alanının fiziksel ve diğer 

özelliklerini tespit ediniz. 

 Daha önce kullanılmamış ve 

uygulanmamış fikirler oluşturunuz. 

 Temanın özelliğini dikkate alınız. 

 Etkinliklerin gerçekleşme sürelerini ve 

zamanlamaya uygunluğunu 

arkadaşlarınızla test ediniz. 

 Öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. 

 Yeniliğe açık olunuz. 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–1 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet/Hayır seçeneklerinden 

uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 

Çevrenizdeki çeşitli tesis ve animasyon organizasyon 

firmalarında araştırmalar yaparak özel temalı paket 

programlarını incelediniz mi? 
  

2 

Hangi konuk profillerine ne tip etkinlik planlamaları 

yapıldığına ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyip 

belirlediniz mi? 
  

3 Katılımcı sınırlarını verdiniz mi?   

4 Yönergeyi dikkate aldınız mı?   

5 Uygulamanın mekanını/alanını belirlediniz mi?   

6 
Özel temalı programda kullanacağınız etkinliği belirlediniz 

mi? 
  

7 
Organizasyonun yapılacağı zamanı ve süreci temanın 

özelliğini dikkate alarak belirlediniz mi? 
  

8 Program ve program akışını belirlediniz mi?   

9 
Etkinliklerin gerçekleşme sürelerini ve zamanlamaya 

uygunluğunu arkadaşlarınızla test ettiniz mi? 
  

10 
Araç gereçleri, dekor, kostümleri, varsa yarışma alanlarını 

seçtiniz mi? 
  

11 Son kontrollerinizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi 

araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

 

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki modüle geçiniz. 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Organizasyonun amacını belirleyiniz. 

 Katılımcı özelliklerini belirleyiniz. 

 Program içeriğini belirleyiniz. 

 Uygulama alanlarını belirleyiniz. 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 Duyuruları planlayınız. 

 Programı program akışına göre 

uygulayınız. 

 Sonucu değerlendiriniz. 

 Yaratıcı olunuz. 

 Yeniliklere açık olunuz. 

 Görgü kurallarına dikkat ediniz. 

 İş disiplinine sahip olunuz. 

 Planlı ve organize çalışmaya özen 

gösteriniz. 

 Sorumluluk sahibi olunuz. 

 Eleştiriye açık olunuz. 

 Tecrübeli animatörlerle görüşerek bilgi 

edininiz. Onların tecrübelerinden 

yararlanınız. 

 Çevrenizdeki çeşitli tesis ve animasyon 

organizasyon firmalarında araştırmalar 

yaparak özel temalı paket programlarını 

inceleyiniz. 

 Hangi konuk profillerine ne tip etkinlik 

planlamaları yapıldığına ve dikkat 

edilmesi gereken noktaları inceleyip 

belirleyiniz.  

 Daha önce kullanılmamış ve 

uygulanmamış fikirler oluşturmaya özen 

gösteriniz. 

 Çalışma alanının fiziksel ve diğer 

özelliklerini tespit ediniz. 

 Temanın özelliğini dikkate alınız. 

 Etkinliklerin gerçekleşme sürelerini ve 

zamanlamaya uygunluğunu 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle test 

ediniz. 

 Öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Program çalışmaları bütçelendirilirken programa ayrılan fona uydurabilmek için 

başta amaçlanan hedeften sapmaların olması doğaldır. 

2. (   ) Bazen tesisin eğlence hizmetlerinden beklentisi kısa süren sezonlarla ilgili olarak 

bu sezonun uzatılması, canlılığın ve sezon dışı hareketliğin arttırılması yönünde 

olabilir. 

3. (   ) Eğer özel eğitilmiş personel mevcut değilse dışardan o etkinlik için kiralanabilir. 

4. (   ) Özel temalı paket programlarda amaç; insanları etkinliğin içersine çekmektir. 

5. (   ) Etkinliklerde canlılığın artması dolaylı olarak re-trip (tekrar geliş) artışlarında 

etken değildir. 

6. (   ) Özel temalı paket programların mutlaka bir ana teması vardır. 
7. (   ) Tesis ya da organizasyon firmasınca hazırlanacak olan özel temalı paket 

programlar katılımcılara mutluluk vermek ya da pazarlama amaçlı planlanır. 

8. (   ) Belirli bir milliyetten konukların bulunmadığı bir tesiste ya da organizasyonda o 

milliyete özgü özel temalı kutlamaları planlama organizasyona renk katacaktır. 

9. (   )  Sosyal hayattaki tarihlerine uymadan uygulanan etkinlikler çok daha ilgi 

çekicidir. 

10. (   ) Hazırlanan programlarda belirlenen hedefe etki etmeyen kontrollü ufak tefek 

sapmalar kabul edilemez. 

11. (   ) Programın amacını bilmek bizi sonuca götürmek için yeterlidir. 

12. (   ) Planlanacak olan etkinliğin tamamının temaya uygunluğu kurgulanmalıdır. 

13. (   ) Temanın özelliğine göre etkinliğin zamanlamasının ve sürecinin belirlenmesi 

planlama aşamasında ortaya çıkar. 

14. (   ) Uygulanan özel temalı paket programını uygulama sonunda bütçe 

değerlendirmesini yapmanın amacı etkinliğin hedefe ulaşıp ulaşmadığını 

kontrol etmektir.  
15. (   ) Kullanım tekrarı göstermeyecek araç gereçler ucuza gelmeleri açısından satın 

alınmalıdır. 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli olarak yer alan sorularda doğru cevabı işaretleyiniz. 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi planlama evresinde tanıtım planlamaları içerisinde yer 

almaz? 

A) Tanıtım malzemelerini belirlenen yerlerde kullanmak  

B) Tanıtım da görev alacakları belirlemek 

C) Tanıtım şekline karar vermek 

D) Tanıtım malzemelerin imalat anlaşmaları fiyatlandırma 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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17. Aşağıdakilerden hangisi planlama evresinde dikkat edilen aşamalardan değildir?  

A) Programın amacının bilinmesi 

B) Konuk profillerinin belirlenmesi 

C) Reçetelerin dağıtımını yapmak  

D) Tanıtım şekline karar vermek 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi dışardan alınacak ve kiralanacaklarla ilgili yapılacak 

işlemlerdendir? 

A) Konuk profilleri belirlenir. 

B) Pazar araştırması yapılır. 

C) Ayrı standlar planlanılır 

D) Hiç biri 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi işletmede bulunmayan araç-gereç ve malzemelerin temin 

yollarındandır? 

A) Öz kaynaklardan karşılama 

B) Dışardan satın alma 

C) Dışardan kiralama  

D)  Hepsi 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi yerel makamlardan izin alma gerektiren durumlarda takip 

edilen işlemlerden değildir? 

A) Yerel makamlardan izin alınması gereken durumları belirlemek  

B) Prosedürlerini araştırma ve belirlemek 

C) Flayerları hazırlamak 

D) Yerel makamlardan gereken izinleri almak 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Tesis içinde gerçekleştirilecek özel organizasyonların (özel gece, özel parti, turnuva ve 

olimpiyat, özel temalı paket program organizasyonları) çeşitlerine göre kullanılabilecek 

animasyon aktivitelerini oluşturarak bir sunu dosyası hazırlayınız.  Yer alan aktivitelerin 

katılımcı ve organizasyon özelliklerini belirtiniz (türlerine göre, şekline göre vb). Sonucu 

tüm arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Konuk profillerini ve özelliklerini belirlediniz mi?   

2 Hedefinizi ve amacınızı belirlediniz mi?   

3 Hedef ve amacınızı dikkate alarak temanızı belirlediniz mi?   

4 
Temaya ve konuk profillerine uygun etkinliklerinizi 

belirlediniz mi?  
  

5 Etkinliklerin tek tek ne kadar sürdüğünü tespit ettiniz mi?   

6 Etkinliklerin uygulanacağı alanları belirlediniz mi?   

7 Etkinliklerin saatlerini ve zaman aralıklarını tespit ettiniz mi?   

8 Planladığınız etkinliği anlatan bir isim/slogan belirlediniz mi?   

9 Çalışma planını oluşturdunuz mu?   

10 Planladığınız etkinliklere ait detayları oluşturdunuz mu?   

11 Organizasyonun tanımını ve detaylarını belirlediniz mi?   

12 Ödül törenini ve ödülleri belirlediniz mi?   

13 
Belirlenen etkinlikler ile program çizelgesini oluşturdunuz 

mu? 
  

14 Planladığınız programı çalışma planına yerleştirdiniz mi?   

15 Hazırladığınız programı kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

tekrarlayınız. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir 

sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

Modüldeki yeterliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 11 Y 

2 D 12 D 

3 D 13 D 

4 D 14 Y 

5 Y 15 Y 

6 D 16 D 

7 D 17 D 

8 D 18 D 

9 Y 19 Y 

10 D 20 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 11 Y 

2 D 12 D 

3 D 13 D 

4 D 14 D 

5 Y 15 Y 

6 D 16 A 

7 D 17 C 

8 Y 18 B 

9 Y 19 D 

10 Y 20 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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