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KOD 812STE031 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL/MESLEK Organizasyon Sorumlusu 

MODÜLÜN ADI Yarışma ve Spor Organizasyonları 

MODÜLÜN TANIMI 

Yarışma ve spor organizasyonlarının amacına yönelik 

düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde planlanıp sevk ve 

idaresinin sağlanması ve bu organizasyonların başarıyla 

sonuçlandırılması konularını içeren bir öğrenme materyalidir.    

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Yarışma ve spor organizasyonu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yarışma, spor, proje 

organizasyonlarını süreci takip ederek düzenleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yarışma organizasyonu kavramlarını öğrenip bu süreci 

takip ederek düzenleyebileceksiniz.   

2. Spor organizasyonu kavramlarını öğrenip bu süreci takip 

ederek düzenleyebileceksiniz.  

3. Proje organizasyonu kavramlarını öğrenip bu süreci takip 

ederek düzenleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Organizasyon firmaları, çeşitli mekânlar  

Donanım: Organizasyonları planlamak için gerekli araç ve 

gereçler, bilgisayar, katalog, tanıtım broşürleri, telefon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içindeki her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin umudu olan genç nesillerin, eğitim ve öğrenim süreçlerinde 

yararlı olacağına inandığım bu modül içinde bulunduğumuz yüzyılın dinamiklerine ayak 

uydururken bizim de kendimizi yaşadığımız toplumun sosyal akışına ayak uydurmamızı 

gerektirir. Bu nedenle modülün konusu olan yarışma ve spor organizasyonları, yaptığımız 

etkinliklerde daha planlı bir yol izleme ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesinden dolayı 

böyle bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Bu tür organizasyon çalışmalarının doğası ve kapsamı günümüzde hızlı bir değişim ve 

gelişimle sürmektedir. Bu hızlı gelişime ayak uydurabilmek için organizasyonu yönetecek ve 

bu çalışmalarda rol alacak kişilerin sağduyuyla desteklenen bir bilgi birikimine sahip olması 

gerekmektedir. 

 

Bu çalışma, yarışma, spor ve proje organizasyonlarının gerçekleştirilmesine örnek 

olmasının yanında, herhangi bir yerel etkinliğin düzenlenmesinde de izlenecek planlama 

ögeleri ve prosedürlerini içermektedir. Bu bakımdan çalışmanın hedefi, organizasyon eğitimi 

alan kişilere planlama, uygulama, izleme ve kontrol süreçlerinin düzenlemelerine sistemli bir 

yaklaşım sunarak organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

 

Modülde yarışma ve spor organizasyonları ile ilgili meslek hayatınızda çalışmalarınızı 

kolaylaştıracak gerekli bilgilere yer verilmiştir. 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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Yarışma organizasyonları ile ilgili kavramları öğrenip gerekli ortam sağlandığında 

herhangi bir yarışma organizasyonu hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yarışmanın tanımını yaparak yarışma çeşitlerini açıklayınız. 

 Yarışma kurallarını araştırınız. 

 Yarışma etkinliklerini açıklayınız. 

 Yarışma donatı elemanlarını araştırınız. 

 Herhangi bir yarışma organizasyonunun nasıl yapıldığını araştırıp bilgi 

toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. YARIŞMA 
 

Katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken, başarılı yarışmacıları, yapıtları 

vb. belirlemek ve/veya ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş yarış, müsabakadır. 

 

Yarışmalar, değişik kitlesel oluşumların dikkatini kuruluş üzerine çekmek üzere 

düşünülmüş etkinliklerdir. Katılanlar arasında dereceye girenlere ödül verilmesi, yarışmaya 

olan ilgiyi arttıracak ve yarışmanın ciddiyetini gösterecektir. 

 

Yarışmalarda dikkat edilecek ilk koşul, bunların bir piyango niteliği taşımayıp 

katılanların özel çabasını gerektirmesi, ikinci koşulda yarışma konusunun bir üniversite 

sınavı niteliğini taşımamasıdır. Çünkü amaç yarışmaya çok kişinin katılmasını sağlamak, 

katılmak isteyenleri ürkütmek değil onları desteklemektir. 

 

Unutulmamalıdır ki, bu yarışma aynı zamanda kuruluşlar için bir araştırma niteliği de 

taşır. Katılanların çokluğu, hem halkın kuruluşa duyduğu ilgi ve güveni hem de halkla 

ilişkiler görevlisinin yarışmayı halka duyurmadaki başarı derecesini gösterecektir. 

 

Yarışma sonuçlarının medya arayıcılığıyla kamuoyuna duyurulması ve ödül dağıtımı 

için düzenlenen tören, kuruluşun toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından 

tanınmasına yol açacağından halkla ilişkiler alanında önemli ve başarılı bir etkinlik yerine 

getirilmiş olur. 

 

Aşağıda yarışma ile ilgili tanımlamalara yer verilmiştir: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
 

ARAŞTIRMA 
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 “Yarışma”, kültürel, bilgi ve yetenek üstünlüğünü göstermek için yapılan seçme 

işidir. “Yarışma Basamakları”, yarışmaların hangi aşamalarda yapılacağını, “Jüri Üyesi”, 

yarışmaya katılan toplulukları değerlendiren kişiyi, “Jüri”, jüri üyelerinden oluşan kurulu, 

“Jüri Üyesi Belgesi”,  açılan jüri üyeliği kurslarına katılarak başarılı olan ve jüri üyeliği 

yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi ifade etmektedir.“Sorumlu Yönetici”, Ekibe, 

takıma veya ferdî yarışmalara katılacak yarışmacıya faaliyeti öğreten kişiyi, “Değerlendirme 

Belgesi”, yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesinde kullanılan ve değerlendirme 

ölçütlerini kapsayan belgeyi, ifade etmektedir. 

 

1.1. Yarışma Organizasyonu Düzenlerken Yapılacak İşlemler 
 

 Yarışma için arz ve talebi belirleme 

 Yarışma alanı ile ilgili yönetmeliği araştırma 

 Yarışmaya uygun mevsim, yer ve zaman araştırması yapma 

 Yarışmaya uygun mekân donatı elemanlarını araştırma 

 Yarışma ile ilgili teknik ekipmanları araştırma 

 Yarışmanın konusunu, şartları, katılım koşullarının tanıtımını, reklam 

araştırması yapma 

 Katılımcı - davetli kimlik kartı ve listesi, davetiye hazırlama ve dağıtım planı 

oluşturma 

 Yarışmada kullanılacak (yoklama fişi, yarışma sonuç formu, puan yazma 

cetvelleri vb.) araç ve gereç, dokümanları araştırma 

 Tahmini gelir- gider bütçesi oluşturma 

 Yarışma yerinde güvenlik ve sağlık tedbirleri için araştırma yapma 

 Yarışma alanı ile ilgili yönetmelik gereğince jüri, tertip ve komisyon 

görevlilerini araştırma 

 Davetiye araştırması yapma 

 Açılış, kapanış tören planı araştırması yapma    

 Yarışma program akış planı araştırması yapma    

 Yarışma ödüllerinin hazırlanması ve sunum planı araştırması yapma    

 Öneri ve aksaklıklar için değerlendirme formu hazırlama araştırması yapma 

 Yarışma düzenleme dosyası hazırlama 

 

1.2. Yarışma Organizasyon Kurulunun Görevleri 
 

 Yarışma konusunu belirlemek 

 Yarışma yapılacak salonları ve imkânları ile hazır hâle getirmek 

 Yarışma ile ilgili kuralları belirlemek 

 Jüriyi belirlemek 

 Gerekli izinleri almak 
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 Zamanı planlamak 

 Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatı temin etmek, 

hazır bulundurmak 

 Afiş ve broşür hazırlanmasını sağlamak 

 Davetli listesi oluşturmak 

 Medya ile iletişim sağlamak 

 Maliyet hesabı yapmak 

 Mekân düzenini sağlamak 

 Yarışmanın düzenli yürütülmesini sağlamak 

 Yarışma için teknik hizmetleri sağlamak 

 Yarışmayı değerlendirmek 

 

1.3. Yarışma Çeşitleri 
 

 Bilgi yarışmaları 

 Zekâ oyunları yarışması 

 Bilim ve teknik yarışmaları 

 Okul – kolejlere giriş yarışmaları 

 Satranç yarışması 

 

 Beceri yarışmaları 

 Yemek yarışmaları 

 Ürün yarışmaları 

 Üretim araçları yarışmaları 

 Resim yarışması 

 

 Kültürel yarışmalar 

 Film yarışması 

 Senaryo yarışması 

 Öykü yarışması 

 Dans yarışması 

 Güzellik yarışması  

 Diğer 
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1.3.1. Bilgi Yarışmaları 
 

Bilgi yarışmaları insanların bilgi seviyelerini test ederek yarıştıkları, bu sayede hem 

eğlenip hem de kendilerini geliştirdikleri uygulamalardır. 

 

 

Resim 1.1: Satranç 

 

 

Resim 1.2: Bilgi yarışması 

 

 Yarışma kuralları 

 Sorular sunucu tarafından anlaşılır bir şekilde okunmalıdır. 

 Sayısal sorular mutlaka tahtaya yazılmalıdır. 

 Belirlenen süre içerisinde cevaplar yazılmalıdır. 

 Yarışmacılar yarışma esnasında izin almadan yarışma salonunu terk 

etmemelidirler. 
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 Süre bitince cevap kâğıtları kaldırılmalıdır. 

 Cevap kâğıtları hemen toplanmalıdır 

 Yarışmacıların yarışma esnasında izinsiz konuşmamalıdırlar. 

 Kasıtlı olarak geç gelmemelidirler. 

 Yarışmacılar birbirlerine saygısızca davranmamalıdırlar. 

 Yarışma esnasında yarışmacılar sigara içmemelidir. 

 Ekiplerin soru zarfları kura ile belirlenir. 

 Fen bilimleri ve matematik soruları için ikişer dakika, diğer sorular için 

birer dakika süre tanınır. 

 Yarışma ekipleri salondaki yerlerini aldıktan sonra jüri başkanı tarafından 

yarışmaya hazır olup olmadıkları sorulur.  

 Başkan ağzı mühürlü soru zarflarını ekipler huzurunda açar ve soruları 

sesli olarak yöneltir.  

 Sorular sesli olarak yöneltilirken herhangi bir yanlış anlamaya neden 

olmamak için hazırlanan soru kartlarına yazılarak veya tepegöz 

kullanarak öğrencilerin soruları yazılı olarak görmesi sağlanır.   

 Verilen süre sonunda alınan cevaba göre verilen puanlar puan kartına 

işlenir. Ekipler soruların cevabını yazılı olarak kâğıda geçirirler.  

 Cevaplar ekip başkanı (sözcüsü) tarafından okunur. Yazılı olarak gösterir. 

 Yarışmacı ekiplerin sorulara verdiği cevaplarda çelişki görülürse yazılı 

olan esas alınır.  

 Eleme grubu ve yarı final yarışmalarında bir üst tura geçecek ekiplerden 

yarışan grupların birincileri tur atlar.  

 Beraberlik hâlinde önceden hazırlanan 20 adet yedek sorular sorulmaya 

başlanır.  

 Eşitlik bozuluncaya kadar soru sorulmaya devam edilir. Eğer yedek 

sorular sona erdiğinde eşitlik bozulmazsa kura yoluna gidilir.  

 Yarışma bitiminde cevap kâğıtları jüri başkanı tarafından toplanarak 

yarışma sonucu bildirilir.     

 Yarışmacı ekiplerin sorulara verdiği cevaplarda çelişki görülürse yazılı 

olan esas alınır.  

 Değerlendirme komisyonları, kendilerine yapılan itirazları, itiraz 

süresinin bitimini izleyen 24 saat içerisinde inceleyerek karara bağlar. 

Komisyonun kararı kesindir. 
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1.3.2. Beceri Yarışmaları 
 

Bireyin fiziksel ve psikolojik çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve ustalıkla 

yapabilmesine beceri denir. 

 

Beceri yarışmaları farklı bireylerin beceri yeteneklerinin karşılaştırıldığı yarışmalardır. 

Bir alan, bir bölüm veya bir iş üzerinde değerlendirilir. Yarışmacılar aynı koşullar altında, 

aynı görevler verilerek yetenekleri ölçülür. 

 

  
                      Resim 1.3 : Yemek Yarışması        Resim 1.4: Yemek Yarışması 

 

 Yarışma kuralları 

 Her kademedeki yarışmalara katılan öğrencilerin eşit koşullarda 

yarışmaları ve değerlendirilmeleri sağlanacaktır. 

 Yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuvar, derslik ve salonlara komisyon 

üyeleri, yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmanın organizasyonundan 

sorumlu ve denetleme yetkisine haiz görevlilerin dışında hiç kimse 

alınmayacaktır. 

 Yarışmalar bir günden fazla sürede yapılacak ise çalışma saati bitiminde 

yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuar, derslik ve salonlar kilitlenecek, 

öğrencilerin yarışmalara ait iş veya dokümanları dışarıya çıkartmasına 

izin verilmeyecektir. 

 Yarışma salonları ertesi sabah yarışmanın başlama saatinde, yarışmaya 

katılan tüm öğrenciler ve komisyon üyeleri ile birlikte açılacaktır. 

 Her kademedeki yarışmalara katılan öğrencilerin eşit koşullarda 

yarışmaları ve değerlendirilmeleri sağlanacaktır. 

 Yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuvar, derslik ve salonlara; komisyon 

üyeleri, yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmanın organizasyonundan 

sorumlu ve denetleme yetkisine haiz görevlilerin dışında hiç kimse 

alınmayacaktır. 

 Yarışmalar bir günden fazla sürede yapılacak ise çalışma saati bitiminde 

yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuvar, derslik ve salonlar kilitlenecek, 
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öğrencilerin yarışmalara ait iş veya dokümanları dışarıya çıkartmasına 

izin verilmeyecektir. 

 Yarışma salonları ertesi sabah yarışmanın başlama saatinde, yarışmaya 

katılan tüm öğrenciler ve komisyon üyeleri ile birlikte açılacaktır. 

 Yarışma komisyon üyeleri, yarışma süresince öğrencilere yarışma 

sonucunu etkileyebilecek hiç bir müdahalede bulunmayacak ve 

başkalarına da bu imkânı vermeyecektir. (iş kazası olasılığı hariç) 

 Yarışma ürünleri, verilen sürenin bitiminde toplanacak ve değerlendirme 

ölçütleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

1.3.3. Kültürel Yarışmalar 
 

Kültür, öğrenme ile elde edilen değerler yumağıdır. İçinde yaşadığımız dünyanın 

değişen durumları karşısında davranışlarımızda değişmektedir. 

 

Farklı toplumların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan farklı kültür sentezlerinin 

sergilendiği ve bu sentezlerin değerlendirildiği yarışmalara kültürel yarışmalar denir. 

 

Gösteri yarışmalarında, oyun topluluğunun başında resmen görevlendirilmiş bir 

sorumlu yönetici bulunur. Jüri ve düzenleme kurulu ile olan ilişkileri, sorumlu yönetici 

yürütür. İtirazlarla ilgili yetki, sorumlu yöneticidedir. Değerlendirme belgelerini inceleme 

yetkisi de sorumlu yöneticiye aittir.  

 

Yarışmalar için izleyenlerin yarışmayı sağlıklı duyabilmeleri için ses düzeni kurmak 

gereklidir. Yarışma için hazırlanmış mevcut ses düzeninin teknik açıdan yeterli olmaması 

durumunda kendi ses düzenini kurmak isteyen topluluklardan teknik imkânları en iyi olan bir 

topluluğa, düzenleme kurulunun uygun görüşü ile izin verilebilir. Bu durum, bir tutanakla 

belirlenir. Ancak, yarışmaya katılan bütün topluluklar bunun için ayrıca bir ücret ödemez ve 

yarışma bu ses düzeni ile gerçekleştirilir.  

 

 
Resim 1.5: Müzik yarışması 
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Müzik yarışmalarında topluluklar, yarışmada kendilerine eşlik edecek müzik grubunu 

birlikte getirmek zorundadır. İlçe, il, grup ve final yarışmalarına ses bantları ile katılamaz. 

Müziklerde alt yapı yapmak üzere bilgisayar da kullanılamaz. Yarışmalarda gerektiğinde ışık 

düzeni kullanılabilir.  
 
 

 
Resim 1.6: Yarışmada ışık-ses düzeni kullanımı 

 

Söz konusu ses düzeni, düzenleme kurulunun uygun göreceği bir mekâna kurulur. Her 

basamak sırasında, yarışma sırası kura ile belirlenir. Kura çekimi günü, yeri ve saati ilgililere 

önceden bildirilir. Kura çekimi, yarışmadan önceki toplantıda yapılır. Toplantıya 

katılamayanların yerine, kura bir başkası tarafından çekilir.  

 

 

Resim 1.7: Dans yarışması 
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Resim 1.8: Güzellik yarışması 

 

 

Resim 1.9: Dans yarışması 

 

 
Resim 1.10: Film yarışması 

 



 

11 

 
Resim 1.11: Folklor yarışması 

 

 Yarışma kuralları 

 Yarışma organizasyonları izne tabidir. Yarışmalar, aynı ile mensup kulüp 

veya ferdi yarışmacılar arasında yapılıyorsa izin, o ilin il müdürlüğünden, 

iller arası kulüp veya yarışmacılar arasında yapılacaksa Federasyondan 

izin alınması zorunludur.  

 Yarışmaya katılan kişi ya da kişiler, önceden belirlenen tarihlerde 

yarışma yapılacak olan tesiste bulunmaları zorunludur. 

 Yarışmaya katılacak kişi ya da kişilerde bir değişiklik yapılması hâlinde 

yarışma tarihinden önce bu bildirilmeli ve gerekli izinler alınmalıdır. 

 Yarışmacılar birbirlerine karşı saygılı olmalı ve sosyal kurallara 

uymalıdırlar. 

 Yarışma esnasında yarışmacılar arasında çıkacak olan anlaşmazlıklarda 

her iki tarafta yarışma dışı kalacaktır. 

 

1.4. Yarışma Etkinlikleri 
 

Yarışma süresince katılımcılar ve izleyiciler için onlara hoş vakit geçirtmek amacıyla 

düzenlenen organizasyonlardır. Şiir dinletileri, mini konserler, havai fişek gösterileri, lazer 

gösterileri,  yarışmaya katılan toplulukların kültürlerini yansıtan mini gösteriler, halk 

oyunları ve bunu gibi sıralayabileceğimiz mini organizasyonlardır. 

 

Bu etkinlikler yarışmayı düzenleyen şirket ya da kuruluşun istekleri doğrultusunda 

düzenlenir. Yarışmayı sadece bir yarışma değil de eğlenmek amacıyla düzenlenen bir 

organizasyon hâline getirir. Bu etkinlikler yarışmaları çekici hâle getirir ve daha güzel 

olmasını sağlar. Fakat bu tür etkinlikler planlanırken de asıl amacın yarışma olduğu ve bu 

gösterilerin yarışmayı gölgede bırakmaması gerekir. 
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Resim 1.12: Yarışmalarda havai fişek gösterisi 

 

1.5. Yarışma Donatı Elemanları 
 

Organizasyon düzenlenirken ya da devam ettiği süreç içinde kullanılan her türlü cihaz 

oturma grubu ve sistemlere yarışma donatı elemanları denir. 

 

Bu donatı elemanları:  

 

 Tören ses sistemi 

 Konser ses sistemi 

 Konferans sistemi 

 Simultane ses sistemi 

 Konser ışık sistemi 

 Robot ışık sistemi 

 Video – cube 

 Sinevizyon  / barco – vision 

 Plazma tv 

 Mobil tv 

 Jenratör 

 Video kamera çekimi 

 Fotoğraf çekimi 

 Video – clip 

 Paraşütlü Türk bayrakları 

 Renkli sis bombaları 

 Renkli konfeti bombaları 

 Ses bombaları 

 Temsili temel atma törenleri 

 Laser gösterileri 

 Dans eden tüpler 

 Animasyon ekipleri 

 Bando takımı 

 Davetiye basımı 

 Davetiye dağıtımı 

 PVC afiş 

 Kâğıt afiş 

 Billboard 



 

13 

 Reji masası 

 Anons aracı 

 Protokol tribünü 

 Davetli tribünü 

 Halk çadırı 

 Catering / ikram çadırı 

 Basın tribünü ve platformu 

 Kürsü kompleksi 

 Kırmızı yolluk ve bariyer 

 Poster 

 Sahne 

 Truss-ring 

 Konser bariyeri 

 Kule vinç 

 Sanatçı kulisi 

 Kolon balon süsleme  

 Balon kemer – arch ve 

mumluk   

 Balon rüzgârı 

 Balon rüzgârı 

 Balon logo ve fiyonk 

 Jumbo balon ve zeplin 

 Kumaş süsleme ve dekorasyon 

 Şerit süsleme 

 Çiçek süsleme 

 Basın mikseri 

 Havai fişek gösterileri 

 El ilanı 

 Broşür 

 Karton şapka 

 Kumaş şapka 

 Kâğıt bayrak 

 Kumaş bayrak 

 PVC bayrak 

 Görevli yaka kartı 

 Yaka kokartı 

 Pirinç ve kristal plaket 

 Hediye dağıtımı 

 Basın ve ilan çalışmaları 

 Basın ilişkileri 

 Hosteslik hizmetleri 

 Profesyonel sunucu 

 Sanatçı ve konser 

organizasyonu 

 Catering hizmetleri 

 Yön levhası 

 Bayrak direkleri 

 Güvenlik 

 Sağlık / itfaiye hizmetleri 

 Sigorta 

 Nakliye ve transfer 

 Konaklama 

 Diğer 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Herhangi bir spor dalını seçerek bir spor organizasyonu projesi hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yarışma konusunu belirleyiniz. 

 Yarışma yapılacak uygun mekânı 

araştırınız. 

 Yarışma ile ilgili kuralları belirleyiniz. 

 Gerekli izinleri alınız. 

 Jüriyi belirleyiniz. 

 Zamanı planlayınız. 

 Gerekli ekipmanları belirleyiniz. 

 Afiş ve broşürleri hazırlayınız. 

 Davetli listesini oluşturunuz. 

 Medya ile iletişimi sağlayınız. 

 Maliyet hesabı yapınız. 

 Mekân düzenini tasarlayınız. 

 Yarışmanın düzenli yürütülmesini 

sağlayınız. 

 Yarışma için teknik hizmetleri 

sağlayınız. 

 Yarışmayı değerlendiriniz. 

 Konunun güncel olması ilgiyi arttırır. 

 Mekânın fiziki konumu yarışmacılara ve 

katılımcılara uygun olmalıdır.   

 Kuralları yarışma tekniğine uygun bir 

şekilde belirleyiniz. 

 Gerekli izinleri almak kurallara 

uyduğunuzun bir göstergesidir. 

 Jüriyi belirlerken gerçekten alnında 

uzman olan kişilerden seçiniz 

 Zamanı en iyi şekilde planlayınız 

 Gerekli olan ekipmanları teknolojiye 

uygun olarak seçiniz. 

 Afiş ve broşürler halkın ilgisini çekecek 

şekilde olmalıdır. 

 Davetli listesini alfabetik sıraya göre 

yapmak işinizi kolaylaştırır. 

 Medya ile iletişim güncel kalmanızı 

sağlar. 

 Bütçe belirlemek ekonomiklik açısından 

önemlidir.  

 Mekân düzeni ilgi çekici ve güncel 

olmalıdır. 

 Yarışmanın başarılı bir şekilde 

yürütülmesi belli bir düzene bağlıdır.  

 Teknik hizmetleri sağlamak, bu 

organizasyonun düzeni için çok önemli 

bir noktadır.  

 Değerlendirme işlemi uzman kişiler 

tarafından yapılmalıdır. 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yarışma konusunu belirlediniz mi?   

2. Yarışma yapılacak uygun mekânı araştırdınız mı?   

3. Yarışma ile ilgili kuralları belirlediniz mi?   

4. Gerekli izinleri aldınız mı?   

5. Jüriyi belirlediniz mi?   

6. Zamanı planladınız mı?   

7. Gerekli ekipmanları belirlediniz mi?   

8. Afiş ve broşürleri hazırladınız mı?   

9. Davetli listesini oluşturdunuz mu?   

10. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

11. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

12. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

13. Yarışmanın düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

14. Yarışma için teknik hizmetleri sağladınız mı?   

15. Yarışmayı değerlendirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Yarışmanın amacı yarışmaya çok kişinin katılmasını sağlamaktır. 

 

2. Yarışma konusunun bir üniversite sınav niteliği taşıması gerekir.  

 

3. Katılanlar arasında en iyi olan ve en çok dikkati çeken, başarılı yarışmacıları, yapıtları 

vb. belirlemek ve/veya ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiş organizasyona yarış 

denir. 

 

4. Yarışma organizasyonları izne tabi değildir. 

 

5. Yarışmaya katılacak kişi ya da kişilerde bir değişiklik yapılması hâlinde yarışma 

tarihinden önce bu bildirilmesi zorunlu değildir. İsteyen herkes ne zaman isterse 

katılabilir. 

 

6. Bilgi yarışmaları insanların bilgi seviyelerini test ederek yarıştıkları, bu sayede hem 

eğlenip hem de kendilerini geliştirdikleri bir uygulama değildir. 

 

7. Organizasyon düzenlenirken ya da devam ettiği süreç içinde kullanılan her türlü cihaz 

oturma grubu ve sistemlere yarışma donatı elemanları denir. 

 

8. Beceri yarışmaları farklı bireylerin beceri yeteneklerinin karşılaştırıldığı yarışmalardır. 

 

9. Değerlendirme komisyonları, kendilerine yapılan itirazları, itiraz süresinin bitimini 

izleyen 24 saat içerisinde inceleyip karara bağlamak zorunda değildir. 

 

10. Farklı toplumların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan farklı kültür sentezlerinin 

sergilendiği ve bu sentezlerin değerlendirildiği yarışmalara bilgi yarışmaları denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Spor organizasyonları ile ilgili kavramları öğrenip gerekli ortam sağlandığında 

herhangi bir spor organizasyonu hazırlayabileceksiniz. 

  

 

 

 

 

 Sporun tanımını yaparak spor konseptlerini araştırınız.  

 Spor yapılacak mekânları araştırınız. 

 Spor etkinliklerini araştırınız.  

 Spor donatı elemanlarını araştırınız. 

 Herhangi bir spor organizasyonunun nasıl yapıldığını araştırıp bilgi toplayınız. 

Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SPOR 
 

Spor,  her şeyden önce birbirinden son derece farklı, değişen hatta birbiriyle çelişen 

anlamlar içeren, çok yönlü bir faaliyettir. Bu faaliyete yönelen bireyin amacı, eğlenmek, 

dinlenmek, hoşça vakit geçirmekten, sağlığını korumaya, güçlü olmaya, sosyal bir çevre 

edinmeye ya da para kazanmaya kadar geniş ve değişken bir yelpaze yer almaktadır. 

 

 Profesyonel sporcu için “iş”; hastanın tedavi, mankenin formunu korumak için 

katlandığı “eziyet”; iş adamının gözünde “mal”, televizyoncunun “reyting”, reklamcının 

“dikkat çekme” aracı; tribünlerdeki seyircinin psikolojik “deşarj” yolu; üst sınıfın 

“faklılıklarını koruma”, orta sınıfların “yukarıya sıçrama arzusu”, “alttakiler” in “güç arayış 

çabası”; gencin “gençliğinin gereği”, yaşlının “yaşlanmadığının delili” olabilmektedir. Spor 

bu amaçlardan bazen birini bazen de birkaçını birlikte gerçekleştirmeyi sağlayan bir 

faaliyettir. Görüldüğü gibi sadece amaçları açısından bakıldığında bile sporun tanımlanması 

güçtür. Anlaşılacağı üzere sporun kusursuz bir tanımı yapılacak olursa yukarıda işaret edilen, 

fiziksel faaliyetlerin yöneldiği  “amaçları”  ve yararlandığı “araçları” içermek zorundadır. 

 

Sürekli değişim içinde bulunan bir çağda yaşayan günümüz toplumları, hızlı bir 

endüstrileşme ve şehirleşme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, gelişmeye paralel olarak 

yaşam düzeyini yükseltmiş, değişen yaşam biçimi ve farklılaşan anlayışlar da sporun 

önemini arttırmıştır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Spor Konseptleri 
 

 Futbol 

 Voleybol 

 Basketbol 

 Hentbol 

 Atletizm 

 Judo 

 Güreş 

 Kayak 

 Jimnastik 

 Yüzme 

 Araba yarışları 

 At yarışları 

 Rafting 

 Yelken 

 Tenis 

 Boks 

 Buz hokeyi 

 

 

Resim 2.1: Spor çeşitleri 
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Resim 2.2: Judo Resim 2.3: F 1 

 
 

Resim 2.4: Futbol Resim 2.5: Rafting 

 

2.1. Spor Yapılacak Mekânlar 

 
Spor yapılacak mekânların planlanması farklı ölçütlerin göz önünde tutulmasını 

gerektiren bir düzenleme içinde yapılmalıdır. Sadece organizasyonu gerçekleşecek 

etkinlikler için değil, spor alanındaki yeni yaklaşım, gelişme ve kurallarda göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu gelişmeler çerçevesinde özürlülerinde diğer kişilerle eşit şekilde 

yaralanabileceği karşılaşmaları rahatlıkla izleyebilecekleri düzenlemelerin yapılması zorunlu 

hâle gelmelidir. 

 

Yapılacak olan organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması için, ayrıntılı bir 

planlama yapmak gerekmektedir. Spor yapılacak olan mekânların hazırlanma aşaması da bu 

planlamanın bir parçasıdır. Bu planlamayı da şu şekilde sıralayabiliriz: 
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Resim 2.6: Masa tenisi 

 

 

Resim 2.7: Tenis 

 

2.1.1. Mekânın Gereksiniminin Belirlenmesi 
 

Tesisin gereksinimi sadece yarışma ve/veya karşılaşmaların geçeceği mekânı değil,  

aynı zamanda soyunma odaları, duşlar, dinlenme odaları, seyircilerin oturma düzeni, park 

alanları trafik akışı ve yiyecek içecek servisini de kapsar. Ayrıca özel aydınlatma, ısı 

kontrolü, sonuç gösterir levhalar, zamanlama sistemleri de hesaba katılmalıdır. Bunun 

yanında kötü hava koşulları olasılığı düşünülerek alternatif planların yapılması gerekir. 

Seyirci gelecekse yeterli giriş ve çıkışlar, dinlenme alanları, bilet olacaksa bilet kontrol 

sistemleri, uygunsuz davranışlar karşısında yapılacaklar, acil durum çıkışları ve önlemleri, 

büfe hizmet yerlerinin daha önceden ayarlanması gibi konuların planlamada yer alması 

gereklidir. 
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Resim 2.8: Spor tesisi 

 

2.1.2. Tesis Rezervasyonunun Yapılması 
 

Spor organizasyonları, spor yarışmalarını spor amacına yönelik çabaları spor 

etkinliklerinin en iyi şekilde sevk ve idaresi ile sonuçların alınabilmesi için bir program 

dâhilinde yapılan çalışmaların en önemli parçası spor organizasyonunun yapılacağı mekânın 

rezervasyonunun yapılmasıdır. 

 

2.1.3 Spor Yapılacak Olan Mekânın Yöneticisinin Belirlenmesi 
 

Herhangi bir planın yapılmış olması bu işin plana göre yürümesi için yeterli değildir. 

Spor organizasyonlarını oluşturan bütün etkinlikler ayrı birer organizasyonu 

gerektirmektedir. Meydana gelecek en ufak bir aksaklık insan performansını doğrudan 

etkileyecektir. Katılımcıların yıllar boyu hazırlandıkları, kendilerinden başka diğer bütün 

faktörlerden az etkileme seviyesine indirmeye çalıştıkları bir ortamda organizasyon aksaklığı 

bu dinamikliği ve çabayı boşa çıkaracaktır. Bu nedenle organizasyon yöneticisini seçerken 

bilgi ve deneyiminin üst seviyelerde olmasına dikkat edilmelidir. 

  



 

22 

 

Resim 2.9: Futbol karşılaşması 

 

2.1.4. Tesis Kullanımının Düzenlenmesi 
 

Organizasyondan önce görevlilerin tesisin işletmesi ile ilgili tüm araç ve gereçlere 

sahip olduğundan emin olunmalıdır. Bunlar, tüm gerekli anahtarlar ( ana kapılar, depo, 

soyunma odaları, sağlık dolapları, aydınlatma ve diğer elektrikli sistemlerin anahtarları, vb.) 

 

2.1.5. Tesisin Yarışma / Karşılaşma Öncesi Hazırlanması 
 

Organizasyondan önce yapılması gereken işlemler: 

 

 Organizasyon sırasında tesisin temizlik işlerinin planlanması, 

 Tesisin etkinliklere göre düzenlenmesi, bir sonraki etkinliğe hazır hâle 

getirilmesi, 

 Risk analizi sonrasında karşılaşılabilecek tehlikelerin en aza indirilmesine 

yönelik işlerin yapılması, 

 Oyun alanının hazırlanması ( çim biçme, sahanın işaretlenmesi, çizgilerin 

çizilmesi, vb.), 

 Seyirci bölümlerinin hazırlanması, 

 Soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin hazırlanması, 

 Elektronik ve / veya elle kumandalı sonuç panolarının kontrolü ve 

düzenlenmesi, 

 Resmi görevlilere ait alanın hazırlanması, 

 Yönlendirme işaretlerinin ve bilgilerinin hazırlanması, 

 Ses ve aydınlatma sistemlerinin hazırlanması. 

 Katılımcılar ve diğer personel için dinlenme alanlarının hazırlanmasıdır. 
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2.1.6. Tesisin Bakım Onarımının Yapılması 
 

Aşağıdaki işlemlerin öncelikle yerine getirilmesi gereklidir. 
 

 Bakım ve onarımdan kimin sorumlu olacağının belirlenmesi, 

 Bir tesis denetleme programı oluşturulup kullanılması gerekir. Bütün kapalı 

alan etkinlikleri günlük olarak denetlenmelidir. Dış mekân etkinlikleri için ise 

daha önceden harekete geçilmelidir. Böylece sorunlar varsa daha önceden 

düzeltilmesi için yeterli zamana sahip olunması sağlanacaktır. Tesisler 

etkinlikten hemen önce ve sonra denetlenmelidir. 

 Tesislerin etkinlikler sırasında ve sonrasında bakım ve onarım programına karar 

verilmelidir. 

 Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve seyirci alanı gibi yan tesislerin bakım 

onarım programı oluşturulmalıdır. 

 

2.1.7. Tüm Tesislerin Güvenlik Düzenlemelerinin Yapılması 
 

Aşağıdaki kontrol listesi, spor organizasyonları yöneticilerinin planlamalarını 

yaparken bu bilgiler her ölçekteki sportif veya diğer etkinliklerin emniyet ve güvenlik 

planlamasında temel başlıklar olarak kullanılabilir. 

 

 Genel bilgiler 

 Gün 

 Tarih 

 Tesis 

 Tahmini seyirci sayısı 

 Seyirci profili 

 Diğer ilgili ve / veya bağlantılı etkinlikler 

 Aynı zaman dilimine programlanmış başka etkinlikler (konser, sirk, 

miting, başka sportif organizasyonlar, vb.) 
 

 Trafik şekli ( özel araç, otobüs, yaya) 

 Coğrafi servis bölgeleri 

 Park alanları 

 Çekici- kurtarıcıların olduğu bölgeler 
 

 Katılımcıların korunması 

 VIP’ler 

 Sporcular 

 Resmi görevliler 

 Yabancı takım ve / veya sporcular  

 Rotalar, araç gereksinimleri, katışımcıların araçlara dağılımı 
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 Kalabalık kontrolü 

 Saha ve piste yabancı kişilerin girmesi 

 Sarhoşlar 

 Seyirci bölümüne acil çıkışlar 

 Göstericiler protestocular 

 

 Tesis emniyeti 

 Tesise giriş 

 Anahtarların kontrolü 

 Tesise yetkisiz kişilerin girişi 

 Kimlik belirleme prosedürleri (tanıtım kartları vb.) 

 Organizasyon sonunda kapanış emniyeti 

 Kapı (giriş / çıkış) emniyeti 

 Oturma düzeni kuralları 

 Güç çıkışlar ( elektrik tesisatı) 

 Tesis çevresi emniyeti 

 İzinsiz ve / veya zorla içeri girmeye çalışanlar 

 

 Bilgi 

 Kayıp eşya 

 Tesise ilişkin bilgiler 

 Etkinliği izlemeye gelen turistlere yardım ve bilgilendirme 

 Kamuoyu bilgilendirmeleri ve prosedürleri 

 Kayıp kişi ve çocuklar 

 

 Yangın güvenliği 

 Raporlama 

 Alarm sistemleri 

 İtfaiye ile bağlantı 

 Tesiste gerekli ekipman 

 Bomba ihbarı alarmları ve tesisin boşaltılması 

 Sigara kısıtlamaları / yasaklaması 

 Uyarı ve yönlendirici afişler 

 Çıkış rotaları / sinyaller 
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2.2. Spor Etkinlikleri 
 

Son yıllarda spor organizasyonları daha renkli ve ilgi çekici hâle getirilmek amacıyla 

çeşitli gösterilerle desteklenmektedir. Etkinliğin büyüklüğüne göre hazırlanan gösteriler 

gittikçe görkemli bir hâl almaktadır. Spor organizasyonlarıyla paralel olarak düzenlenecek 

gösteriler planlanırken şu noktaların göz önünde bulundurulması yararlı olur: 

 

         
Resim 2.10: Tanıtım çalışmaları 

 

2.2.1. Tanıtım Planlaması 
 

 Neyin duyurusunun kime yapılacağının belirlenmesi  

 Potansiyel katılımcılara 

 Antrenör, resmi görevliler, gönüllüler, organizasyona yardımcı olabilecek 

diğer kişi ve kuruluşlara 

 Potansiyel seyircilere 

 Kamuoyuna 

 Tanıtım materyalinin hazırlanması ve dağıtılması: Bütçe olanaklarına göre 

tasarlanması, dağıtımın hangi kanalardan olacağının belirlenmesi gerekir. 

 Organizasyon katılımcılara nasıl duyurulacağının belirlenmesi: Yöntem olarak 

şunlardan bazıları temel olarak kullanılabilir. 

 Reklam ( mesajın iletilmesi için ödemede bulunulan tanıtımlar) 

 Gazeteler  

 Radyo ve televizyon 

 Dergi 

 Broşür, afiş  

 Önceki katılımcılara posta yolu ile ulaşım 
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 Davetiyeler  

 Reklam panoları 

 Kamuoyu duyuruları 

 Anonslar 

 Gazete, radyo, televizyon ve haber ajanslarına verilecek duyurular 

 Radyo ve televizyonda röportajlar 

 Organizasyon öncesi basın toplantıları 

 Posterler, afişler  

 Kişisel bağlantılar 

 Seyircilerin toplandığı yerde anonslar 

 Telefon bağlantıları 

 İnternet duyuruları 

 Elektronik posta 

 Benzer organizasyonlar sırasında yapılan duyurular 

 
Resim 2.11: Tanıtım afişi 

 

 Biletlerin tasarlanması ve üzerinde yer alabilecek bilgiler: 

 Etkinliğin adı 

 Etkinliğin yeri 

 Gün,  tarih, saat 

 Oturma düzeni 

 Bölüm / sıra / koltuk 

 Kapı, giriş bilgisi 

 Tesis krokisi 
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Resim 2.12: Maç bileti 

 

2.2.2. Maliyet Hesabı Yapma 
 

Paranın planlamada en önemli unsur olmamasına karşın, maliyetler fizibilite 

aşamasında organizasyonun parametrelerini belirlemeye yardımcı olan temel bir rol üstlenir. 

Dolayısıyla bu aşamada bir taslak maliyet planı gereklidir çünkü mevcut bütçe nihai 

planlamayı etkileyecektir. Mali kaynakları dağıtırken eşit ve adil olmaya çalışmakta önem 

taşır. Böylece etkinliklere ilişkin adımlar planlanırken mali tahminler daha güvenilir olur ve 

bütçenin ayrıntıları daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar. Organizasyon büyükse 

planlanmamış harcamalar her zaman ortaya çıkabilir. Organizasyon sırasında bu tür 

beklenmeyen harcamaları karşılamak üzere bir de acil durum fonu oluşturmak 

gerekmektedir. 

 

Gelir kalemleri Kesinleşen Potansiyel Toplam Gerçekleşen Fark (+/-) 

Federasyon fonu      

Devlet fonu      

Kayıt ve katılım 

ücretleri 

     

Bilet satışları      

Diğer satışlar      

Özel hediye ve 

bağışlar 

     

Özel fon yaratma 

gelirleri 

     

Sponsorlar      

Diğer      

Toplam gelir A B C   
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2.2.3. Ulaşım Planlaması  
 

Ne tür bir ulaşıma gereksinim olduğunun belirlenmesi gerekir. 

 

 Karşılama ulaşımı ayarlanacak mı? 

 Otelden tesise ulaşım nasıl sağlanacak? 

 Görevliler ve diğer yardımcı personelin ulaşımı nasıl olacak? 

 VIP için ayrı bir ulaşım planlaması yapılacak mı? 

 

Sporcu ve katılımcıların ulaşımlarının sorunsuz sağlanması için şu noktalara dikkat 

edilmesi gerekmektedir: 

 

 Tüm ulaşım ve park gereksinimlerinin belirlenmesi ( sporcular, VIP’ler, medya, 

seyirciler ve yan hizmetler), 

 Tüm sürücülere görevlerine uygun talimat kartlarının verilmesi, 

 Otobüs şirketinin park belgelerinin uygunluğunun, tüm sürücülerin isim ve 

görev yerlerinin tanımlandığı ayrıntılı ve tam listenin belirlenmesi, kalkış ve 

varış, yer ve zaman programının yapılması, 

 Yerel emniyet güçleri, trafik ekipleri ve park görevlileri ile koordineli bir 

şekilde çalışılması ve onaylanmış ulaşım rotasını,  durak, indirme - bindirme 

noktaları da dâhil olmak üzere gösteren bir haritanın belirlenmesi, 

 Bir elemanın ulaşımın varış noktasında, alanın düzenini korumak ve gelenleri 

karşılayarak park edecekleri tarafa yönlendirmekle görevlendirilmesi, 

 Olası arızalanma ve kazalara karşı önlem olarak, 24 saat hizmet veren bir çekici 

firma ile anlaşılarak ulaşılabilecek numaraların sürücülere dağıtılması, 

 Firma santralinin organizasyonun ulaşım etkinlikleri sırasında hazır 

tutulmasının sağlanması, ulaşım yüküne göre yedekte birkaç otobüs tutulması, 

 Protokol için gerekiyorsa bir güvenlik eskortu ayarlanması, 

 

 

Resim 2.13: Otobüs 
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Resim 2.14: Uçak 

 

2.2.3.1. Ulaşım Sistemine İlişkin Bilgilendirme 
 

Ulaşım olanaklarından yararlanılacak herkese sistemin nasıl işleyeceği konusunda 

bilgilendirmenin yapılması gerekir. Katılımcılara gönderilen ulaşım bilgilerinde aşağıdaki 

soruların yanıtları yer almalıdır. 

 

 Ulaşım ne zaman sağlanacak? 

 Hangi sıklıkta olacak? 

 Kalkış noktaları nerelerden olacak? 

 Güzergâh ne olacak? 

 Araçlar, ekipman ve malzeme için yeterli olacak mı? 

 Ne tür araçlara gereksinim olacak? 

 Bir araçla ne kadar kişi seyahat edebilecek? 

 Şehir dışına gidilecekse yolla ilgili tüm ayrıntılar bildirilmelidir. 

 

Ayrıca daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin başvuracakları yerler belirlenmeli ve 

katılımcılara bildirilmelidir.  

 

2.2.4. Konaklama Planlaması 
 

 Katılımcılar, resmi görevliler ve diğerlerinin konaklama maliyetlerinin 

belirlenmesi, 

 Konaklama rezervasyonlarının düzenlenmesi,  katılımcılardan gelen talepler 

doğrultusunda anlaşma sağlanan konaklama merkezlerinde rezervasyonların 

yapılması, 

 Katılımcıların konaklamaya ilişkin bilgilendirilmesi, 
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 Katılımcılara nerede konaklayacaklarına ilişkin bilgi verilmesi, gerekli 

durumlarda başvurmak için hangi katılımcının nerede konaklayacağını gösterir 

bir liste yapılması, 

 Bir konaklama kayıt sisteminin oluşturulması, 

 Konaklamanın denetimi için bir sistem geliştirilmesi, çıkacak sorunların bir 

sistem içinde çözülmesi gerekir. 

 

 

Resim 2.15: Otel 

 

2.2.5. Turizm, Kültür ve Sanat Gösteri Komitesi  
 

 Programlarda yer alacak konuşma, müzik, gösteri, dans vb. organizasyonların 

hazırlığını yapmak  

 Gezi programını oluşturmak 

 Türkiye’nin tarihi ve turistik bölgelerini ve Türkiye’yi tanıtıcı video film 

gösterileri düzenlemek 

 Açılış-kapanış, toplantı ve kokteyllerde tanıtım ve gösteri programları 

düzenlemek 

 Türk Tanıtma Vakfı ile iş birliği kurarak gereken belgeleri sağlamak 

 Otellere yerleştirme sırasında tanıtma kartları ile bir dosya ya da çanta içinde 

tanıtıcı broşür, yayın,  belge, rozet, harita, flama, vb. hazırlıkları sunmak 

 Ayrıntılı bilgi için danışma masası oluşturmak 

 Ekiplerin günlük olarak bir arada eğlenip kaynaşabilecekleri bir alanın 

kendilerine tahsis edilmesini sağlamak 
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Son yıllarda spor organizasyonları daha renkli ve ilgi çekici hâle getirilmek amacıyla 

çeşitli gösterilerle desteklenmektedir. Etkinliğin büyüklüğüne göre hazırlanan gösteriler 

gittikçe görkemli bir hâl almaktadır. Spor organizasyonlarıyla paralel olarak düzenlenecek 

gösteriler planlanırken şu noktaların göz önünde bulundurulması yaralı olur: 

 

 Gösteri, sporu gölgede bırakmamalıdır. 

 Gösteri ne kadar görkemli olursa olsun, insanların bilet almalarının esas nedeni 

bir spor karşılaşmasını izleme isteği olmalıdır. 

 Gösteri planlaması yaparken esas amacın gösteri değil bir spor etkinliğine 

seyirci toplamak olmalıdır. 

 Planlamaların hava koşulları değerlendirilerek yapılması gereklidir. 

 Gösteriyi geliştirmek için teknolojiden yararlanılmalıdır. 

 Bir spor etkinliği gösterisi hazırlanırken en önemli aletler bir ses kayıt cihazı ve 

kameradır. Yapım hazırlıklarında,  tüm fikirler hızla gelir ancak sesler bir kayıt 

cihazı ile kayıt edilebilirse unutulma şansı ortadan kalkar. Kamera ise 

provalarda,  koreografların, yöneticilerin, kostümcülerin, dansçıların ve tüm 

görevlilerin sorunları ayrı açlardan görmesini ve değerlendirmesini sağlar. 

 

2.2.6. Hakem Hizmetleri 
 

 İlgili federasyon ile koordinasyon sağlayarak yarışmada görevlendirilecek 

hakemlerin ismen tespit edilmesini sağlamak 

 Mali komite ile koordinasyon içerisinde çalışarak hakem ücretleri için ödenek 

çıkartılması işlemlerini takip etmek ve yarışma sonunda ücretlerin ödenmesini 

sağlamak 

 Misafir ülke hakemleriyle ilgilenmek problemlerinin çözümünde yardımcı 

olmak 

 Yönetmeliklere göre hakemlere yarışma şartlarını sağlamak 

 Yarışma ve hakemlikle ilgili teknik malzemenin sağlanması için ilgili komite ile 

ilişkiye geçmek 

 Yarışma sırasında sonuçlarla ilgili her türlü problemin çözümünü yarışma 

yönetmeliklerine göre sağlamak 
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Resim 2.16: Hakem 

 

2.2.7. Bilgi İşlem Hizmetleri Komitesinin Görevleri 
 

Bilgi işlem hizmetleri komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Bilgi işlem ünitesini kurarak, görev yapacak kişileri tespit etmek 

 Faaliyete katılanlarla ilgili tüm bilgileri derleyerek bilgisayara girilmesini 

sağlamak 

 Faaliyetin teknik neticeleri ile ilgili tüm bilgilerin bilgisayara en seri şekilde 

girilmesini sağlamak 

 Her gün düzenli bir şekilde günlük bülten çıkarılarak ekiplere dağıtılmasını 

sağlamak 

 Faaliyetin sonunda tüm bilgilerin derlenerek birleştirilmesi ve her ülkenin 

temsilcisine verilmesini sağlamak 

 

2.3. Spor Donatı Elemanları 
 

 Protokol tribünü 

 Davetli tribünü 

 Halk çadırı 

 Catering / ikram çadırı 

 Basın tribünü ve platformu 

 Kürsü kompleksi 

 Poster 
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Resim 2.17: İkram çadırı 
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Herhangi bir spor dalını seçerek bir spor organizasyonu projesi hazırlayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Spora uygun mekânı araştırınız. 

 Zamanı planlayınız. 

 Gerekli ekipmanı belirleyiniz. 

 Afiş ve broşürü hazırlayınız. 

 Davetli listesini oluşturunuz. 

 Maliyet hesabını yapınız. 

 Mekân düzenini tasarlayınız. 

 Oturma planını hazırlayınız. 

 Ulaşım ve konaklamayı sağlayınız. 

 Spor organizasyonunun düzenli 

yürütülmesini sağlayınız. 

 Spor organizasyonunun güvenliğini 

sağlayınız. 

 Uygun mekânı doğru seçmek plan 

yapmanızı kolaylaştıracaktır. 

 Zamanı ekonomik bir şekilde kullanınız. 

 Gerekli ekipmanları doğru şekilde 

seçiniz. 

 Afiş ve broşür hazırlamak duyuru 

yapmanızı kolaylaştıracaktır. 

 Davetli listesini hazırlarken kimsenin 

unutulmamasına dikkat ediniz. 

 Maliyet hesabı yaparken gelir ve 

giderleri tablosunu doğru 

hesapladığınızdan emin olunuz. 

 Mekân düzeni tasarlarken farklı spor 

organizasyonlarındaki mekân 

düzenlerini araştırınız. 

 Oturma planı hazırlamak 

organizasyonun düzenli bir şekilde 

yürütülmesini sağlar.  

 Ulaşım ve konaklamada katılımcıların 

memnuniyeti ve ulaşım kolaylığını göz 

önünde bulundurunuz. 

 Organizasyon yöneticisi organizasyonda 

görev alan kişilerin görevlerini tam 

olarak yerine getirip getirmediğini 

kontrol etmelidir. 

 Güvenliğin tam olarak sağlanması 

katılımcılar ve izleyicilerin huzuru 

açısından önemlidir. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Spora uygun mekânı doğru araştırdınız mı?   

2. Zamanı ekonomik bir şekilde planladınız mı?   

3. Gerekli ekipmanı doğru belirlediniz mi?   

4. Afiş ve broşürü ilgi çekici bir şekilde hazırladınız mı?   

5. Davetli listesini eksiksiz bir şekilde oluşturdunuz mu?   

6. Maliyet hesabını doğru olarak yaptınız mı?   

7. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

8. Oturma planını katılımcılar ve izleyicilere göre hazırladınız mı?   

9. Ulaşım ve konaklamayı organize ettiniz mi?   

10. Spor organizasyonunun düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

11. Spor organizasyonunun güvenliğini sağladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapılacak olan organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması 

için gerekli değildir? 

A) Organizasyon için bir plan yapmak 

B) Organizasyonun yapılacağı mekânı önceden belirlemek 

C) Organizasyondaki katılımcıların, ulaşım ve konaklamasını sağlamak 

D) Organizasyon için gerekli donanımı organizasyon sırasında hazırlamak 

 

2. Spor yapılacak mekânlar için aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunlu değildir? 

A) Mekânın gereksiniminin belirlenmesi 

B) Spor yapılacak olan mekân için özel bir müdür atanması ve onun yönetimine 

yeni bir birim verilmesi 

C) Tesisin yarışma / karşılaşma öncesi hazırlanması 

D) D) Tüm tesislerin güvenlik düzenlemelerinin yapılması 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi spor donatı elemanlarından biri değildir? 

A) Bilgisayar destekli müzik sistemi 

B) Protokol  tribünü 

C) Davetli  tribünü 

D) Halk  çadırı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonu yapan kurum yada kişinin konaklama ile ilgili 

görevi değildir? 

A) Katılımcılar, resmi görevliler ve diğerlerinin konaklama maliyetlerinin 

belirlenmesi 

B) Konaklama rezervasyonlarının düzenlenmesi,  katılımcılardan gelen talepler 

doğrultusunda anlaşma sağlanan konaklama merkezlerinde rezervasyonların 

yapılması 

C) Bir konaklama kayıt sisteminin oluşturulması 

D) Katılımcıların konaklama giderlerinin karşılanması 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kültür sanat komitesinin görevlerinden değildir? 

A) Programlarda yer alacak konuşma, müzik, gösteri, dans vb. organizasyonların 

hazırlığını yapmak 

B) Gezi programını oluşturmak 

C) Teknik ekipmanları sağlamak ve kullandırmak 

D) Türkiye’nin tarihi ve turistik bölgelerini ve Türkiye’yi tanıtıcı video film 

gösterileri düzenlemek 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

6. Yapılacak olan organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması için, ayrıntılı bir ……. 

yapmak gerekmektedir. 

 

7. ………yi geliştirmek için teknolojiden yararlanılmalıdır. 

 

8. ……….. için gerekiyorsa bir güvenlik eskortu ayarlanmasıdır. 

 

9. Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve seyirci alanı gibi yan tesislerin ……..ve ……… 

programı oluşturulmalıdır. 

 

10. Bir spor etkinliği gösterisi hazırlanırken  en önemli aletler bir ses kayıt cihazı ve 

………..dır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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Proje organizasyonları ile ilgili kavramları öğrenip gerekli ortam sağlandığında 

herhangi bir proje organizasyonu hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Projenin tanımını araştırınız. 

 Projenin özelliklerini açıklayınız. 

 Proje çeşitlerini araştırınız. 

 Proje ekipmanlarını açıklayınız. 

 Herhangi bir proje organizasyonunun nasıl yapıldığını araştırıp bilgi toplayınız. 

Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PROJE YARIŞMALARI 
 

3.1. Proje 

 

Proje, özgün ürün veya hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çabadır. Bu 

tanımda geçici, her projenin tanımlanmış bir bitiş noktasını; özgün ise ürün veya hizmetin 

benzer ürün ve hizmetlerden ayrılabilir olduğunu anlatmaktadır. 

 

Proje, başlangıç ve bitişi açıkça tanımlanmış hedef ve amaçlara aktivitelere kaliteli ve 

zamanında teslimi güvence altına alarak bütçe ve zaman kısıtlaması altında ulaşmaktır. 

Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili 

amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. 

Projelerde, gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler 

arasında neden sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve 

sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve 

bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve 

değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri 

içermektedir. 

 

Proje bütün düzeylerde ortaya konabilir. Tek kişi veya binlerce kişiyi kapsayabilir. 

Tanımlanması için 10 saatten az gerekebileceği gibi 10000 saatten fazlada olabilir. 

 

Yeni ürün veya hizmet geliştirme bir projedir. Bu ürün seri üretilmeye başlarsa 

operasyon olur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Projelere örnek olarak şunlar verilebilir: 

 

 Yeni bir ulaşım aracının tasarlanması 

 Bina veya fabrika inşaatı 

 Seçim kampanyası 

 Bilişim sistemlerinin iyileştirilmesi 

 Personel alım politikası 

 Yeni iş yöntem veya sürecinin uygulamaya alınması 

 

 

Resim 3.1: Millî Eğitim Bakanlığı projesi 

 

http://www.meb.gov.tr/earged/BasvuruFormu.asp
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Resim 3.2: Deney 

 

 

Resim 3.3: Grafik tasarım projesi 

 

3.2. Projenin Özellikleri 
 

 Tek seferlik bir çalışmadır. Her seferinde yeni ve başka bir akışı vardır. 

Projeler,  temelde benzerde olsalar koşullar gereği hiçbiri başkasının aynısı 

olamaz. Örneğin, seri otomobil üretimi bir proje olarak kabul edilemez ancak 

yeni bir otomobil modelinin geliştirilmesi bir proje olarak nitelendirilebilir ya 

da uluslararası bir atletizm yarışmasının organizasyonu her seferinde benzer 

aktivitelere sahip olmasına karşılık,  hava ve coğrafi koşulların katılımcıların ve 

tesislerin farklı olması nedeniyle diğerlerinden ayrıldığı için bir proje olarak 

tanımlanabilir. 

 Projelerin yapısı belirli bir karmaşıklığa sahiptir. Organizasyon, süre, 

maliyetler, kaynak kullanımı gibi unsurların projenin yürütülmesi sırasında 

optimal biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da en basit projelerde 

belirli bir koordinasyon içerisinde çalışmayı ve akılcı planlamayı zorunlu 

kılmaktadır. 

 Projelerin başlangıç ve bitiş zamanları belli olmalıdır. Diğer bir deyişle, süre 

kısıtlaması, projelerin belirleyici bir özelliği olarak değerlendirilmektedir. 
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Koyulan hedefe, önceden verilen süre içinde ve öngörülen kaynaklarla 

ulaşılması beklenmektedir.  

 Projenin her zaman belli bir düzeni vardır. Bu düzeni sağlamak ve 

değerlendirmek için ortaya çıkan kavram “proje yönetimi”dir. Bir projenin 

sistematik şekilde planlanması ile sevk ve idaresi olan proje yönetimi proje 

görevinin gerçekleştirilmesinde şu işlevler göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Organizasyon, proje organizasyon yapısının proje yöneticisi ve ekip 

elemanlarının belirlenmesi, kimin hangi işleri gerçekleştireceğinin saptanmasını 

içerir.  

 Planlama,  kontrol ve izleme, proje çalışmalarında, aktivitelere ilişkin olarak 

kaynak, maliyet ve terminlerin planlama,  kontrol ve izlenmesinin 

gerçekleştirilmesi faaliyetlerini ifade eder. 

 Yönetim, grup dinamiği sağlayacak bir ekip yönetimi, motivasyon, görüşme ve 

tartışma teknikleri, sunuş ve raporlama tekniklerinin uygulanmasına ilişkin 

faaliyetleri kapsar organizasyon el yapılar içerisinde uygulayıcıların çoğu, 

izlenecek kurallar ve formüllerle çalışmalarını sürdürürler.  

 

Bu çalışmalar: 

 

 Kurumun kendine özgü amaçlarının belirlenmesi, 

 Amaçlara erişmek için yapılacak işin / işlerin belirlenmesi, 

 İşle ilgili aktivitelerin birbirleri ile ilişkilerine ve işlevlerine göre 

guruplara ayrılması, 

 Grupların şemalaştırılması olarak belirlenmiştir. 

 

Zaman içinde bu çalışmalar bilim adamları tarafından daha da geliştirilerek altı 

adımlık bir öneriler paketi hâline getirilmiştir. 

 

 Adım: Öncelikle, organizasyonun hedef ve amaçları ile kanıtlanır. Ne 

yapmak için tasarlandığı ve ne yaptığı (ayrıca ne kadar başarılı olduğu) 

kısmen, hedeflerine ulaşması için kullanılan yönteme bağlanabilir. İkincil 

hedefler ve amaçla genellikle etkinliklerin açıkça tanımlanması ve 

gruplamaların belirlenmesi amacıyla sırasıyla şekillendirilir. 

 Adım: Organizasyonun hedef ve amaçları fonksiyonel birimler hâlinde 

gruplara ayrılır. Gruplama ve birimler oluşturmanın ölçütü, ilişkidir. 

Gruplama, organizasyonun birbiriyle ilgili bölümlerini uyumlu bir bütün 

hâline dönüştürecek şekilde koordine ederek yapılır.  

 Adım: Belirlenen fonksiyonel gruplar, bölümlere dönüştürülür. 

Çoğunlukla birimlerin düzenlemesi, deneyimin ve deneye dayalı 

değerlendirmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir kuruluş için uygun 

düşmeyebilir. Çoğunlukla açık ve hemen fark edilir. İlişkiler öne çıkar ve 

kullanıcının birimleri oluşturmaya başlayabileceği bir çıkış noktası 

sağlar. 
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 Adım: Orijinal modelinin bir taslağı hazırlanır ve işleyip işlemeyeceği 

kontrol edilir. İlk taslak tamamlandıktan sonra temel bir kanun veya 

önerme geliştiren bir bilim adamı gibi, her kademedeki bölümler, yatay 

ve dikey ilişkiler gözden geçirilir; eksik, havada kalan aktiviteler veya 

birden fazla birime verilmiş görevler varsa, birimler arasındaki 

bağlantılar ve iş akışları yeterince oluşturulmamışsa, taslağın düzeltilmesi 

gerekir. 

 Adım: orijinal model, yukarıda sayılan dört adımda elde edilen bilgiler 

ışığında revize edilir. Yeniden düzeltilmesine gerek kalmayacağı noktaya 

kadar şema üzerindeki yeni düzenlemeler sürdürülür. 

 Adım: son taslak üzerinde, fonksiyonel olarak ayrılmış gruplara, ilgili 

olabilecek kişiler yerleştirilerek organizasyonun işlerliği sınanır. 

 

Bu adımlar sadece yeni oluşturulan kurumlar için değil, spor yarışma organizasyonları 

gibi her seferinde yeniden oluşturulması gereken organizasyonlar içinde geçerlidir. Bir spor 

organizasyonunda çeşitli birimlerinden görev alacak elemanlar, bir yandan kendi birimleriyle 

ilgili işlemleri sürdürürken öte yandan da proje çalışmalarına katılacaklardır. 

 

Son yıllarda proje yönetimi tekniklerinin kullanımının giderek daha fazla ilgi çektiği 

yaygınlaştığı görülmektedir. Bu konuda yayınlanan çalışmaların, geliştirilen bilgisayar paket 

programlarının sunulan eğitimlerin çokluğu da bilgiyi doğrulayan göstergelerdir. Proje 

yönetimi tekniklerinin kullanımına olan bu ilgi artışı, dünyamızın içinde bulunduğu 

ekonomik ve teknolojik koşullarla da bir paralellik içindedir. 

 

3.3. Proje Çeşitleri 
 

 Otoban, köprü, bina, baraj kanal gibi mühendislik projelerinin tasarımı ve 

yapımı  

 Denizaltı, savaş uçağı, tank ve askeri iletişim sistemleri gibi askeri projelerin 

tasarımı ve gerçekleştirilmesi 

 Yeni bir makinenin araştırma geliştirme çalışmaları  

 Bir kuruluşun organizasyonu  

 Olimpiyat oyunlarının organizasyonu  

 Bir konser turnesinin organizasyonu 

 Bir işletmenin o zamana kadar etkinlik göstermediği yeni bir pazara girmesi  

 Bir hava limanı genişletme çalışmaları  

 Uluslararası kitap fuarının organizasyonu  

 Motor sporları yarışmalarının organizasyonu  

 Diğer 

Yukarıda sayılan örnekler daha pek çok konuyu ve projeyi kapsayacak şekilde 

çoğaltılabilir. Projelerin, hepimizin yaşamında çeşitli boyutlarda etkisi vardır ancak proje 

yönetimi tekniklerinin uygulanmasından doğacak olumlu etkilerden yararlanma düzeyi, 
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gelişmekte olan ülkelerde sürekli artmakla birlikte, henüz gelişmiş ülkelerin söz konusu 

tekniklerden yararlanma düzeyine erişilmemiştir. 

 

 Proje ekibinin oluşturulması 

Projede ve buna bağlı alt projelerde çalışacak olan kişilerin nasıl bir proje ekibi 

hâlinde toplayabileceği ve projenin hedeflerine ulaşabilmesi için ekibin nasıl en başarılı 

şekilde çalışmasının temin edileceği en önemli konudur. 

 

 Proje uygulama direktifi 

 Projenin kaynağı sorun, baskı, uyarı ve belirtiler, geçmiş ile ilgili bilgiler 

 Projenin amacı 

 Varsayım ve kısıtlar 

 Ulaşılması istenen hedef veya hedefler, projenin aşamaları 

 Hedef alınan zaman 

 Proje için ihtiyaç duyulan kaynaklar 

 Proje ilgilileri 

 Proje ile ilgili çalışmaların proje uygulama direktifi uyarınca resmen 

başlayabilmesi için çalışma planı hazırlanmalıdır. 

 

 Çalışma planı hazırlanması 

Çalışma planı kısaca yapılacak işlerin tespiti ve sıraya sokulmasıdır. Çalışma planı 

dinamik bir dokümandır ve plan gereğince bir araya getirecek ilgili ve sorumlulara takdim 

edildikten sonra müştereken ve değişen şartlara göre sürekli gözden geçirilip 

geliştirilmektedir. 

 

 Proje yönetiminde organizasyon yapıları 

Projelere, proje yöneticisi veya yöneticilerinin atanmasına karar vermek geleneksel 

yönetim modelinde önemli değişikliklere yol açar. 

 

Geleneksel yönetim hiyerarşik bir kuruluş ve çeşitli fonksiyonlar etrafında 

uzmanlaşmaya dayanan teşkilat biçimlerini aşağıdan yukarıya dikey bir komuta zincirini ve 

yetkinin merkezileşmesini esas alır. 

 

Projeler farklı fonksiyonları dolayısıyla farklı kuruluş birimlerini yatay ve çapraz 

keserek fonksiyonel kuruluş birimlerine mensup personeli, proje ilgilisi veya sorumlusu 

olarak yatay bir eksende birleştirir. 

 

 Proje yöneticisinin projenin planlama, geliştirme, tanımlama 

aşamalarındaki yetki ve sorumlukları 

 Projeyle ilgili kişi olmak 

 Projeyi amacına ulaştıracak iş ya da işleri belirlemek, planlamak 



 

44 

 Sorunları komuta katına yerinde ve zamanında ileterek en alt düzeyde 

çözümlemek 

 Planlanan kaynak ihtiyacının, ihtiyaç duyulan yeteneğin en uygunluğunu 

sağlamak 

 İlgili ve sorumlular arasında koordineyi sağlamak 

 İlgili etüt ve analizleri yapmak yaptırmak 

 Proje süresince, proje amaçlarına uygun varsayımları belirlemek, kararlar 

almak veya alınmasını sağlamak 

 Uygulama öncesi çalışma düzeyindeki her türlü toplantı, tartışma ve 

görüşmelerde proje yönetim kurulu başkanını veya ilk amirini temsil 

etmek 

 Proje karar dokümanlarının hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak 

 Projenin geliştirme, tanımlama aşamalarında ihtiyaç duyulan personeli 

sayı ve nitelikleriyle belirlemek 

 Projeye tahsis edilen personeli yönetmek 

 Projeye ilişkin olabilecek her türlü görüş ve önerilerin kendisine 

ulaşmasını sağlamak 

 Projenin performans, zaman ve maliyet hedeflerini saptamak 

 Proje uygulama aşamasında gerekebilecek kişi ve kuruluşları belirlemek, 

bunlar arasında uygun koordineyi sağlayarak kuruluş için veya kuruluşlar 

arası yetki amaç birliğini sağlamak 

 Projeye ilişkin her türlü belgenin ilgili ve yetkililere ulaşmasını sağlamak 

 Uygulama öncesi durum ve gelişme raporlarının hazırlanmasını sağlamak 

 

 Proje yöneticisinin, proje uygulama aşamasındaki sorumlulukları 

 Proje uygulama aşamasında en ilgili kişi olmak 

 Projenin planlanan bütçesi ile zamanında tamamlanmasından sorumlu 

olmak 

 Proje uygulama planını hazırlamak, onaylanmasını sağlamak ve buna 

göre yönetmek 

 Proje yöneticisi ya da yöneticilerinin proje işlerine hazır olmalarını 

sağlamak 

 Proje ile ilgili etüt ve analizlerin teknik alternatiflere, uygulama cetveline, 

test ve değerlendirmelere, insan gücü, eğitim, lojistik ve bakım desteğine 

ilişkin sonuçları verecek şekilde yürütülmesini sağlamak 

 Projeyi desteklemekle görevlendirilen kuruluşlar aracılığı ile projenin 

personel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 

 Varsa program veya proje yönetim bürosunu yönetmek 

 Çalışma düzeyinde, her türlü toplantı ve görüşmelerde ilk amirini temsil 

etmek 
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 Projeye ilişkin olabilecek her türlü görüş ve önerilerin kendisine 

ulaşmasını sağlamak 

 Proje uygulama aşamasına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, ilgili ve 

yetkililere ulaşmasını sağlamak 

 Üretimin kalite kontrolüne, kabulüne, eğitim lojistik ve bakım desteğine, 

dokümantasyona ve hizmete girişe ilişkin hazırlıkların yapılmasını 

sağlamak 

 Proje uygulama sonuç raporunu hazırlamak ve üst yönetime arz etmek 

 

3.4. Proje Ekipmanları 
 

Projenin konseptine göre aşağıdaki ekipmanların birçoğu kullanılmaktadır. 

 

 Simultane ses sistemi 

 Konser ışık sistemi 

 Robot ışık sistemi 

 Video – cube 

 Sinevizyon /barco–vision 

 Plasma  Tv 

 Mobil Tv 

 Jenratör 

 Video kamera çekimi 

 Fotoğraf çekimi 

 Video – clip 

 Reji masası 

 Basın mikseri 

 Anons aracı 

 Protokol tribünü 

 Davetli tribünü 

 Halk çadırı 

 Catering / ikram çadırı 

 Basın tribünü ve platformu 

 Kırmızı yolluk ve bariyer 

 Poster 

 Sahne 

 Truss-ring 

 Konser bariyeri 

 Kule vinç 

 Sanatçı kulisi 

 Kolon balon süsleme  

 Balon kemer – arch ve 

mumluk   

 Balon rüzgârı 

 Balon rüzgârı 

 Balon logo ve fiyonk 

 Renkli sis bombaları 

 Renkli konfeti bombaları 

 Ses bombaları 

 Temsili temel atma törenleri 

 Laser gösterileri 

 Dans eden tüpler 

 Animasyon ekipleri 

 Bando takımı 

 Davetiye basımı 

 Davetiye dağıtımı 

 PVC afiş 

 Kâğıt afiş 

 Billboard 

 El ilanı 

 Broşür 

 Karton şapka 

 Kumaş şapka 

 Kâğıt bayrak 

 Kumaş bayrak 

 PVC bayrak 

 Görevli yaka kartı 

 Yaka kokartı 

 Pirinç ve kristal plaket 

 Promosyon dağıtımı 

 Basın ve ilan çalışmaları 

 Basın ilişkileri 

 Hosteslik hizmetleri 

 Profesyonel sunucu 

 Catering hizmetleri 

 Yön levhası 

 Bayrak direkleri 

 Güvenlik 
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 Jumbo balon ve zeplin 

 Kumaş süsleme ve dekorasyon 

 Şerit süsleme 

 Çiçek süsleme 

 Havai fişek gösterileri 

 Paraşütlü Türk bayrakları 

 Sağlık / itfaiye hizmetleri 

 Sigorta 

 Nakliye ve transfer 

 Konaklama 

 Diğer 

 

 

 

ÖRNEK PROJE: 

 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ TURİZMDİR 

PROJE YARIŞMASI 
 

Doğal güzellikleri, binlerce yıla yayılan paha biçilmez tarihi ve kültürel 

zenginlikleriyle ülkemiz dünya turizm pastasından daha büyük bir payı hak etmektedir. 

Senelerdir güneş, deniz, kum düşüncesi etrafında oluşan ülkemize yönelik turizm 

hareketinin, tarihi ve kültürel zenginliklerimize yönlendirilmesi, turizmin bütün bir yıla 

yayılmasına olanak sağlaması yanında ülkemizin çok çeşitli yörelerinde bu faaliyete 

katılmasına fırsat sağlayacaktır. 

 

 Amaç 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin 2006 yılında ilk kez hayata 

geçireceği bu proje yarışması, ülkemizin dünya ülkeleri arasında turizm alanında hak ettiği 

yeri alabilmesi için kendi misyonu doğrultusunda ülke turizmine katkıda bulunacak özgün ve 

uygulanabilir eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. 
 

 Projede aranacak özellikler 

Proje; amacı, yöntemi, bilimsel yönü ve yaratıcı fikirleri ile özgün bir nitelik 

taşımalıdır. Bu nedenle daha önce yarışmalara katılmış ve ödül almış projeler yarışmaya 

katılamazlar. Katılımcılar, yapılacak çalışmalardan elde edilecek bulguların ülkemizin 

turizm sektörüne uyarlanabilir ve çözüm getirici özelliklere sahip olmasını hedeflemelidir.  
 

 Proje formatı 

Projeler A4 boyutunda beyaz fotokopi kâğıdına bilgisayar çıktısı olarak ciltli bir asıl 

ve spiral takılmış iki kopya hâlinde teslim edilmelidir. Kâğıdın sadece bir yüzü 

kullanılmalıdır. Projenin tüm dosya içeriği, bir adet CD olarak MS Word formatında 

sunulmalıdır. 
 

Projede yazı karakteri ‘Ariel-12pt’ olarak seçilmeli, satır aralığı 1,5 olarak 

düzenlemeli ve sayfalara sıra numarası verilmelidir. 

 

 Başvuru kabulleri 

Proje Başvuruları 28.09.2006 tarihine kadar mesai saatleri içersinde Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği(TÜRSAB)’nin iletişim adresine elden veya iadeli taahütlü posta yoluyla 
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teslim edilecektir. Sebebi ne olursa olsun zamanında teslim edilmeyen projeler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

SEÇİCİ KURUL 

T.C. Turizm Eski Bakanı  

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 

TÜRSAB Başkan Danışmanı 

 

 Değerlendirme 

Seçici Kurul, katılımcıların sundukları projeleri belirleyeceği ölçütlere göre 

değerlendirerek ödüle layık bulduğu projeleri seçer, sıralamasını yapar ve sonucun ilan 

edilmesi için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB)’ne iletir. 

 

 Ödüller 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) proje yarışması ödülleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Birincilik Ödülü         30.000 YTL 

İkincilik Ödülü          20.000 YTL 

Üçüncülük Ödülü       10.000 YTL 

 

Seçici Kurul, uygun bulduğu takdirde en fazla iki çalışmayı TÜRSAB teşvik ödülüyle 

ödüllendirebilir. Teşvik ödülünün miktarı üçüncülük için öngörülen miktarın yarısını 

aşmamak üzere seçici kurul tarafından belirlenir. 

 

 Telif hakları 

Katılımcılar, TÜRSAB’ın üyesi olan şirket ve iştiraklerinin, yarışmaya sunulan 

projeleri, eğitim, reklam ve tanıtım etkinliklerinde proje sahibinin ismini belirtmek suretiyle 

kullanmak hakkına sahip olduğunu, bu haklarını TÜRSAB’a devretmeyi peşinen kabul ve 

taahhüt ederler. Katılımcıların sundukları projelerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü şahıslarca yöneltilebilecek her türlü talebin, 

doğabilecek tüm hukuki sorumlulukların muhatabı katılımcıdır. 

 

 

 Diğer hususlar 

Katılımcılar yarışma şartlarını ve seçici kurul tarafından alınan kararları peşinen kabul 

etmiş sayılırlar. Yarışmaya sunulan projelerin ileride değerlendirilmesi konusunda TÜRSAB 

ile işbirliği yapacaklarını ve gerekli her türlü kanuni işlemi yerine getirmeyi taahhüt ederler. 

 

İş bu şartnamede yer alan hususlara aykırı bir durumun tespiti hâlinde proje yarışma 

dışında bırakılacak olup çalışmanın ödüle değer bulunmuş olması durumunda ise ödül iptal 

edilerek iadesi talep edilecektir. 
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Şartnamede yer almayan veya tereddüt edilen hususlarda seçici kurul  karar almada 

tam yetkilidir. 

  

 İletişim 

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 

 

PROJE YAPMANIN ON KURALI 
 

 Paraya göre proje yapmayın. Sıkça yapılan hatalardan biri, önce parayı bulup 

sonra paraya göre proje hazırlamaktır.  

 

 Sorun analizi yapın. Sizi rahatsız eden şey nedir? Neyi değiştirmek 

istiyorsunuz? Rahatsızlık veren sorunu iyi tanıyın ve analizini yapın.  

 

 Somut hedef belirleyin. Faaliyetler ile hedefleri karıştırmayın. Konferans 

düzenlemek hedef değil faaliyettir. Konferans ile ulaşmak istediğiniz şey sizin 

hedefiniz olmalı. Hedef kitlenizi iyi tanıyın, iyi tanımlayın.  

 

 Başkalarına ihtiyacınız var, ortaklıklar oluşturun. Sorunu yaşayan ve 

rahatsız olan diğer insanları bulun ve onlarla birlikte hareket edin. Bu grup ve 

kişileri projenin başından itibaren sürece katın, projeyi birlikte hazırlayın. 

 

 Herkesi dinleyin. Sadece sorunu yaşayanları dinlemek yetmez, sorunu yaratan 

tarafları dinlediniz mi? Onları kazanabilir misiniz?  

 Kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıyor musunuz? Gücünüz ve kapasiteniz ne 

kadar. Lütfen gerçekçi olun.  

 

 Projenizin ölçülebilir net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin. “Hedef 

kitle bilinçlendirilecektir” şeklinde yuvarlak temenniler yerine, bilinçlendirme 

çalışmaları ile elde etmeyi umduğunuz değişikliği somut veriler ile gösterin. 

 

 Her projenin bir halkla ilişkiler ve iletişim stratejisi olmalıdır. Proje 

çıktılarınızı aktivitelerinizi insanlara nasıl duyuracaksınız? Proje süresince 

sorunları çözmede nasıl bir iletişim stratejisi izleyeceksiniz? Bunları projeye 

eklemeyi ihmal etmeyin.  

 İzleme ve değerlendirme ölçütlerini ihmal etmeyin. Projenin düzenli olarak 

izlenmesi için bir plan hazırlayın ve buna yönelik değerlendirme ölçütlerini 

proje başında belirleyin.  

 

 Proje bittiğinde ne olacak? Proje başlamadan bunun çözümünü bulun. Bir 

sonraki adımınızı planlayın.  
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Arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak spor yarışmaları ile ilgili proje konuları 

belirleyiniz. Belirlediğiniz dalda grup içi proje yarışması düzenleyiniz. Grup üyeleri proje 

hazırlama kurallarına uygun projeler hazırlayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gruplara ayrılınız. 

 Bir proje konusu belirleyiniz. 

 Proje konusu ile ön araştırma yapınız. 

 Zamanı planlayınız. 

 Gerekli ekipmanı belirleyiniz 

 Afiş ve broşürü hazırlayınız. 

 Medya ile iletişimi sağlayınız. 

 Maliyet hesabı yapınız. 

 Mekan düzenini tasarlayınız. 

 Proje organizasyon ekipmanlarını 

belirleyiniz. 

 Teknik hizmetleri sağlayınız. mekan 

düzenini sağlayınız. 

 Proje organizasyonun düzenli 

yürütülmesini sağlayınız. 

 Proje organizasyonun güvenliğini 

sağlayınız. 

 Proje organizasyonunu değerlendiriniz. 

 Gruplara ayrılmak daha çok projeyle 

karşılaşmak demektir.  

 Proje konusunu bir ihtiyaca cevap 

verecek şekilde ya da güncel olmasına 

dikkat ederek seçiniz. 

 Ön araştırma yapmak için kitapevlerini 

ve kütüphaneleri ziyaret ediniz. 

 Zamanı ekonomik bir şekilde 

planlayınız. 

 Ekipmanları teknolojiye uygun olarak 

seçiniz. 

 İlgi çekici afiş ve broşürler daha çok 

kitleye hitap etmenizi sağlar. 

 Kitle iletişim araçları günümüzde en çok 

kullanılan ve dikkat çeken araçlardır. 

 Maliyet hesabı projenin bütçesi için çok 

önemlidir. 

 Mekân düzeni seçilen projeye konusuna 

uygun olmalıdır. 

 Projenin konusuna göre ekipman 

belirleyiniz. 

 Teknik hizmetleri zamanında sağlayınız. 

 Mekan düzenini projeye göre 

belirleyiniz. 

 Yapılan organizasyonun başarısı o işin 

düzenli yürütülmesinden dolayıdır. 

 Güvenliğin düzenli bir şekilde 

sağlanması katılımcıların başarısını 

arttırır. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zamanı planladınız mı?   

2. Gerekli ekipmanı belirlediniz mi?   

3. Afiş ve broşürü hazırladınız mı?   

4. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

5. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

6. Mekan düzenini tasarladınız mı?   

7. Proje organizasyon ekipmanlarını belirlediniz mi?   

8. Teknik hizmetleri sağlayınız mekân düzenini sağladınız mı?   

9. Proje organizasyonun düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

10. Proje organizasyonun güvenliğini sağladınız mı?   

11. Proje organizasyonunu değerlendirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Projeler geçici ve ………..dır. 

 

2. ……. insan gücü ve diğer kaynakların belirli bir süre ve bütçe dahilinde belli bir amaç 

ya da amaçlar dizisine ulaşmak için bir araya geldiği rutin olmayan iş yapısıdır. 

 

3. Proje zaman ve …….. sınırlıdır. 

 

4. Plan, tutulacak yön ve …… biçimidir. 

 

5. Proje ….. seferlik bir çalışmadır. 

 

6. Projeler belirli bir koordinasyon içerisinde çalışmayı ve akılcı planlamayı …… 

kılmaktadır. 

 

7. Projenin her zaman belli bir ….. vardır.  

 

8. Projelerin yapısı belirli bir ……. sahiptir.  

 

9. …… , özgün ürün veya hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çabadır.  

 

10. günümüzde projeler için özel tasarlanmış  …….     …… vardır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi yarışma organizasyon kurulunun görevlerinden değildir? 

A) Yarışma konusunu belirlemek 

B) Yarışma ile ilgili kurallar belirlemek 

C) Gerekli izinleri almak  

D) Yarışmacılara yer göstermek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonunda mekân düzenleme komitesinin 

görevlerinden değildir? 

A) Mekân gereksinimini belirlemek 

B) Tesis rezervasyonlarını yapmak 

C) Tesisi yarışma öncesi hazırlamak 

D) Tanıtım planlamasını yapmak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir proje değildir? 

A) Yeni iş, yöntem veya sürecinin uygulamaya başlatmak  

B) Yeni bir ulaşım düzeninin tasarlaması 

C) Bir ev veya fabrika inşaatı 

D) Bilişim sistemlerinin geliştirilmesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir proje uygulama direktifi değildir? 

A) Projenin kaynağı sorun, baskı, uyarı ve belirtiler, geçmiş ile ilgili bilgiler 

B) Projenin amacı 

C) Varsayım ve kısıtlar 

D) Kişilere yer gösterimi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin, proje uygulama aşamasındaki 

sorumluluklarından değildir? 

A) Proje uygulama aşamasında en ilgili kişi olmak 

B) Projenin planlanan bütçesi ile zamanında tamamlanmasından sorumlu olmak 

C) Proje uygulama planını hazırlamak, onaylanmasını sağlamak ve buna göre 

yönetmek 

D) Proje uygulama aşamasındayken güvenliği sağlamak 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yarışma organizasyonu düzenlerken yapılacak işlemlerden 

değildir? 

A) Yarışma için arz ve talebi belirleme 

B) Yarışma alanı ile ilgili yönetmeliği araştırma 

C) Yarışmaya uygun kişilerin özgeçmişini araştırmak 

D) Yarışmaya uygun mevsim, yer ve zaman araştırması yapma 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yarışması değildir? 

A) Zekâ oyunları yarışması 

B) Bilim ve teknik yarışmaları 

C) Okul – kolejlere giriş yarışmaları 

D) Güzellik yarışması 

 

8. Aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi ulaşım için yapılması gereken 

uygulamalardan biri değildir? 

A) Yolcular binmek istedikleri yerden alınacak 

B) Hangi sıklıkta olacak? 

C) Kalkış noktaları nerelerden olacak? 

D) Güzergâh ne olacak? 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi bir spor konsepti değildir? 

A) Futbol 

B) Voleybol 

C) Basketbol 

D) Yarışmalar 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi proje için yapılması gerekenlerden biri değildir? 

A) Projenin tanımını araştırınız. 

B) Projenin özelliklerini açıklayınız. 

C) Proje çeşitlerini araştırınız. 

D) Projenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri kimseyle paylaşmayınız. 
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UYGULAMALI TEST 

 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Yarışma organizasyonları ile ilgili kavramlar   

1. Yarışma konusunu belirlediniz mi?   

2. Yarışma yapılacak uygun mekânı araştırdınız mı?   

3. Yarışma ile ilgili kuralları belirlediniz mi?   

4. Gerekli izinleri aldınız mı?   

5. Jüriyi belirlediniz mi?   

6. Zamanı planladınız mı?   

7. Gerekli ekipmanları belirlediniz mi?   

8. Afiş ve broşürleri hazırladınız mı?   

9. Davetli listesini oluşturdunuz mu?   

10. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

11. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

12. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

13. Yarışmanın düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

14. Yarışma için teknik hizmetleri sağladınız mı?   

15. Yarışmayı değerlendirdiniz mi?   

Spor organizasyonu ile ilgili kavramlar   

1. Spora uygun mekânı doğru araştırdınız mı?   

2. Zamanı ekonomik bir şekilde planladınız mı?   

3. Gerekli ekipmanı doğru belirlediniz mi?   

4. Afiş ve broşürü ilgi çekici bir şekilde hazırladınız mı?   
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5. Davetli listesini eksiksiz bir şekilde oluşturdunuz mu?   

6. Maliyet hesabını doğru olarak yaptınız mı?   

7. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

8. Oturma planını katılımcılar ve izleyicilere göre hazırladınız mı?   

9. Ulaşım ve konaklamayı organize ettiniz mi?   

10. Spor organizasyonunun düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

11. Spor organizasyonunun güvenliğini sağladınız mı?   

Proje organizasyonu ile ilgili kavramlar   

1. Zamanı planladınız mı?   

2. Gerekli ekipmanı belirlediniz mi?   

3. Afiş ve broşürü hazırladınız mı?   

4. Medya ile iletişimi sağladınız mı?   

5. Maliyet hesabı yaptınız mı?   

6. Mekân düzenini tasarladınız mı?   

7. Proje organizasyon ekipmanlarını belirlediniz mi?   

8. Teknik hizmetleri sağlayınız mekân düzenini sağladınız mı?   

9. Proje organizasyonun düzenli yürütülmesini sağladınız mı?   

10. Proje organizasyonun güvenliğini sağladınız mı?   

11. Proje organizasyonunu değerlendirdiniz mi?   
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ÖĞRENME FAALİYETİ –1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ –2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

6 Planlama 

7 Gösteri 

8 Protokol 

9 
Bakım 

Onarım 

10 Kamera 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ –3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Özgündürler 

2 Proje 

3 Kaynaklarda 

4 Davranış 

5 Tek 

6 Zorunlu 

7 Düzeni 

8 Karmaşıklığa 

9 Proje 

10 
Paket 

Program 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 D 

5 D 

6 C 

7 D 

8 A 

9 D 

10 A 
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