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SUNUM İÇERİĞİ 

• Giriş ve Araştırmanın Amacı 

•  Literatür Analizi 

•  Araştırma Tasarımı ve Yöntem 

•  Bulgular ve Tartışma 

•  Sonuç ve Öneriler 



GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

• Yelken yarış organizasyonlarının gerçekleştirilmesini lojistik faktörler altında inceleyerek; 
• Literatüre,  

• Sektöre katkı  sağlamak. 



LİTERATÜR 
ANALİZİ 



LOJİSTİK 

«Doğru ürünü, doğru alıcıya, doğru 
miktarda, sağlam biçimde, doğru yerde, 
doğru zamanda ve doğru maliyetle 
ulaştırmaktır.» 

 (Russell, 2000, s. 12) 

 



LOJİSTİK FONKSİYONLAR ORGANİZASYON LOJİSTİĞİ 
• Hizmet yönetimi,  

• Lojistik iletişimi,  

• Envanter kontrolü,  

• Malzeme aktarımı,  

• Yedek parça/ hizmet desteği, 

• Konum yeri seçimi, 

• Ulaştırma 

• Trafik yönetimi 

• Depolama 

• Tersine Taşıma 
Tek & Karaduman, 2012 

• «Organizasyon lojistiği, bir 
organizasyonun gerçekleşmesi için 
gereken kaynakları bir araya getiren 
aktiviteler ağıdır.» (Russell, 2000, s. 12) 

• «Organizasyon programına bağlı kalarak 
kaynakların yerleştirilmesi ve geri 
çekilmesi, belirgin olasılıklar için 
planlama ve organizasyon yönetim ekibi 
için güçlü lojistik fonksiyonlarını 
sunması» (Williams, 1998). 

 



Fonksiyonlar İşlevler 
Depolama ve Saklama - Sarf malzemeleri 

- Yiyecek & içecek  
- Enerji kaynakları 
- Su 

Tedarik - Ekipman 
- Performansçı 
- Sarf malzemeleri 
- Yiyecek & içecek 

İletişim - Birimler arası  
- İzleyiciler ile organizasyon arası 
- Performansçılar ile organizasyon arası 
- Organizasyon ile yerel otoriteler arası 

Ulaştırma ve Trafik Yönetimi - İzleyici 
- Performansçı 
- Bilet 
- Sarf malzemeleri 
- Yiyecek & içecek 
- Ekipman 
- Kuyruk yönetimi 

Tersine Lojistik - Ekipmanın geri gönderilmesi 
- Söküm 
- Alanın tekrar tertip edilerek teslim edilmesi 
- Atık yönetimi 

Yedek Parça ve Hizmet Desteği - Bakım & onarım 
(Allen, O'Toole, McDonnell, & Harris, 2011) (Getz, 2007) (Shonk, 2011) (Russell, 2000)  
(Westerbeek, ve diğerleri, 2005) (Tek & Karaduman, 2012) (Shone & Parry, 2004) 
(Harjes & Scholz-Reiter, 2012) (Greenwell, Danzey-Bussell, & Shonk, 2014) (Minis, Paraschi, & Tzimourtas, 2015) 
 



İzleyici Tedariği 
• Pazarlama 
• Biletleme 
• Kuyruk Yönetimi 
• Ulaşım 

Ürün Tedariği 
• Konaklama 
• Taşıma 
• Performansçıların 

İhtiyaçları 

Tesis Tedariği 
• Güvenlik 
• Enerji 
• Su 
• İnşaat İşlemleri 

Organizasyon Alanı 
Lojistiği 

• İzleyici, Sporcu, 
Ekipman ve Bilgi 
Akışı 

• İletişim 
• Yiyecek & İçecek 

akışı 
• Sarf Malzemeleri 
• VIP ve Medya 

İhtiyaçlarının 
Karşılanması 

• Acil Durum ve 
Yaralılara Müdahale  

Organizasyon 
Kapanışı 

• Sökme 
• Temizleme 
• Anlaşma Kapama 

  

Süre 

ORGANİZASYON LOJİSTİĞİ AKIŞI 



TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU 

• Yelken Federasyonunun ana tüzüğünde yer alan amacı; yelken sporunu tanıtmak, geliştirmek ve 
yaygınlaştırmaktır. Bu doğrultuda Yelken Federasyonu, İl Temsilcilikleri ve Yelken Kulüpleri yelken okulları 
açar, çeşitli sporcu, Milli Takım ve eğitim kampları düzenler, ülkemiz sularında yarışlar düzenler, sporcu ve 
hakem eğitim seminerleri yapar, Uluslararası platformda ülkemizin her konuda en iyi şekilde temsil edilmesini 
temin eder. 

• Ülkemizde Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş yelkenli tekne sınıfları vardır. Bunlar;  
• Olimpik kategoride:  Laser, 470, Finn, RS:X  
• Olimpik olmayan kategoride: Optimist, 420, Pirat, Techno293, Dragon, Yat ve Radyo Kontrollü Yat sınıflarıdır 

(www.tyf.org.tr) 

• Yelken federasyonunun amaçlarından bir tanesi de ülkemiz denizlerinde ve iç sularında yelken yarışlarını 
düzenlemektir. Bu yarışları da kendi bünyesinde bulunan Genel Yarış Talimatı, İlke Kararları ve Yelken Yarışı 
Düzenleme Talimatı başta olmak üzere diğer düzenlemeler ve talimatlar çerçevesinde yapar. 

 



ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEM 
 • Yelken Yarışı Organizasyonlarının gerçekleştirilmesinde görevler almış kişilerle 

görüşmeler yapılmıştır. 

• Yazarlar çeşitli yelken yarışlarında farklı düzeylerde görevler almış, çok sayıda yarışta 
GÖZLEMLER yapmışlardır.  

• Edinilmiş deneyimleri beyin fırtınası toplantıları ile birleştirerek lojistik süreçlerin 
aydınlatılması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 





• http://www.bodrumbior.com/notice-of-race-2015-p18.html 

http://www.bodrumbior.com/notice-of-race-2015-p18.html






GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
• Yelken yarışları, gerek su sporlarının gerekse deniz turizminin bir parçası olarak, teknik anlamda olduğu 

kadar, lojistik yönüyle de geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir hizmet karmasıdır. 

• NoR ile duyurulmuş her detay katılımcı sayısını etkilemektedir. Dolayısıyla, yarış organizasyonlarının 
düzenlenmesi öncesi, sonrası ve yarışma sırasında kaynak kısıtlarının da dikkate alındığı, bir dizi lojistik 
adımın titizlikle planlanması ve kontrolü zorunluluktur. 

• Özellikle uluslararası katılımcılı yarışlar, ülke tanıtımında son derece önemli rol oynarlar. Yarış 
organizasyonunun başarısı, sonraki yıllarda tercih edilebilirlik üzerinde de etkilidir ve bu konu bir yelken 
kulübünün yılda katılabileceği yurt dışı yarış sayısının 2-3 ile sınırlı olduğu dikkate alındığında son derece 
kritik bir öneme sahiptir.  

• Yarış organizasyonlarının kişilerin tecrübelerine dayalı olarak yürütüldüğü ve çoğu zaman deneme-sınama 
yöntemine başvurulduğu görülmüştür. 



GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

• Sportif odaklı yarışmalarda, turistik unsurlar daha geride tutulabilecek iken, turistik odaklı yarış 
organizasyonları gelen konukların çevreyi gezmeleri ve cazibe noktalarına uğramaları için farklı 
bir yarış gündemi planlayabilirler. Bu boş gün ayni zamanda olumsuz hava şartları sebebiyle 
yarış yapılamayan gün olursa elde yedek gün olarak da değerlendirilebilir. 

• Yelken yarışının, içinde bulunduğu destinasyonun turizm master planı çevresinde, yerel 
yönetimin liderliğinde ve diğer paydaşların ortak katılımıyla daha etkin bir organizasyona 
dönüşebilmesi konusunda araştırmalar yapmak, yelken yarışmalarının deniz turizmine daha çok 
katkı sağlayacak bir alan olarak gelişmesinde son derece önemli rol oynayacaktır.  



Turistik Sportif 

Yelken Yarışçısı 

Yelken Yarış Organizasyonu 

SONUÇLAR 



BU KONUYU ÖĞRENMEMİZE 
YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER 
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