
NEED FOR SPEED 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Rekabete dayalı bu aktivitede katılımcı grup küçük takımlara bölünür ve takımlar 
kendilerine sağlanan eşit sayıdaki araç oluşturma malzemeleri ile en dayanıklı ve hızlı yarış 
aracını oluşturmaya çalışırlar. Belirli bir standarda bağlı kalmadan bütün takımlar kendi 
araçlarını, lego mantığıyla hazırlanan çeşitli parçaları birbirine ekleyerek dizayn ederler.  
 
Araçlarını monte eden ekipler artık yarışlar için hazırdırlar. Başarıya ulaşmak için çok yönlü 
bir takım çalışmasına ihtiyacın duyulacağı bu aktivitede, aracını en sağlam ve kullanışlı 
tasarlayan ekip mi galip gelecektir yoksa kokpitte oturan pilot ve yardımcılarının sürüş 
performansları mı? Ekiplerin kendi tasarladıkları takım tulumları ile mücadele ettikleri 
yarışlarda damalı bayrağı ilk gören takım şampiyonluğunu ilan eder. 

Katılımcı:  
10 – 200 

Kişi 

Kazanımlar:  
Proje Yönetimi, 

Planlama Yapma, 
Yaratıcılık, Sınırlı 

Kaynakları 
Yönetme, 

Rekabet, Stratejik 
Kurgulama 

Süre:  
2 – 2,5 

Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 





BAMBOO SAL YARIŞI 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Takımlar kendilerine sağlanan malzemelerle ekip içinde planlama yaparak en sağlam ve 
güvenli salı yapmak için uğraşırlar. Sallar yapılırken parçalar doğru yerlere getirilmeli ve 
bağlantıları düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca her ekip kendi takım bayraklarını 
tasarlayarak takımlarının belirleyici özelliklerini ve karakterlerini mücadelelerine yansıtırlar. 
Bu çalışmalar, faaliyetin planlama, beceri ve yapım aşamasıdır.  
 
Sal Macerası aktivitesinin ikinci ve ıslak kısmı salları suya indirme aşamasıdır. Belirlenen 
parkurda bütün takımlar kendi yaptıkları sallarla yarışırlar. Peki kazanan takımı hangi unsur 
belirleyecektir? uyumlu kürek çekmek mi? Salı doğru tasarlamak mı? yoksa her ikisi birden 
mi? ‘Sal Yapımı & Yarışı’, stratejik planlama, yardımlaşma ve mücadele gerektiren son 
derece eğlenceli ve etkili bir team building aktivitesidir.  

Katılımcı:  
10 – 200 

Kişi 

Kazanımlar:  
Birimler arası 
Koordinasyon, 

Stratejik 
Planlama, Karar 
Alma, Yaratıcı 
Tasarım, Risk 

Yönetimi  

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





DOMİNO ETKİSİ 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Domino Etkisi, grup içi iletişimin en etkin olduğu takım aktivitelerinden biridir. Renkli domino 
taşlarının kullanıldığı bu aktivitede takımlar kendilerine ayrılan çalışma alanı içerisinde, 
tasarladıkları konuyu domino taşlarıyla resmederler. Sabır gerektiren domino taşlarını dizme 
işleminde başlarda bir kaç kez hatalar olacaktır ama ekipler deneme yanılma yöntemiyle domino 
taşlarının diziliş tekniklerini ekibimizin de yönlendirmeleri ve yardımlarıyla kavrayacaklardır.    
 
Bu aktivitede asıl önemli olan deneme aşamasındaki değil verilen sürenin sonunda ortaya çıkacak 
olan başarıdır. Her ekip kendi çalışma alanı içerisinde hem takım içi uyumu bulmalıdır hem de 
diğer ekiplerle iletişim halinde olmalıdır. Sonunda tüm çalışmalar birbirlerine yine domino 
taşlarıyla bağlanır ve büyük finalde tek bir domino taşının düşürülmesi ile başlayan zincirleme 
etki herkesin hayranlık ve zevkle izleyeceği renkli bir görsel şölene dönüşür. 

Katılımcı:  
5 – 100 

Kişi 

Kazanımlar:  
Risk Yönetimi, 
Baskı Altında 

Çalışma, Hataları 
Kabullenme, Stres 

Yönetimi, 
Sorumluluk Alma, 

Dikkat Toplama 

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Indoor 





SURVIVOR 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Kurumsal Survivor aktivite programında tüm grup 10 eşit takıma bölünür. Aktivite alanı 9 
oyun istasyonu + 1 yarış parkurundan oluşmaktadır. Takımlar, görevler ve engeller içeren bu 
10 mücadele alanında performanslarını sergilerler.  
 
Program dahilindeki 9 oyun istasyonu takımların elbirliği ile yerine getirebilecekleri 
görevleri içerir. Yarış parkurunda ise katılımcılar takımları adına bireysel performans 
gösterirler. Toplam 10 farklı aktivite alanında mücadele eden takımlar her oyunda farklı 
dereceler elde ederler. 10 oyun sonunda parkur dereceleri en yüksek olan takım 
şampiyonluğunu ilan etmiş olur. 
 

Katılımcı:  
20 – 400 

Kişi 

Kazanımlar:  
Etkin İletişim, 

Zaman Yönetimi, 
Yaratıcı Çözümler, 
Sorumluluk Alma, 

Bilgi Alışverişi, 
Etkili Strateji, 
Motivasyon 

Süre:  
2,5 – 3 

Saat 

Kategori:  
Outdoor 





DRUM CIRCLE 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Drum Circle, katılımcıların çember oluşturacak şekilde oturarak, ortadaki liderin 
yönlendirmesiyle marakas, shaker, bongo vb. vurmalı çalgılar vasıtasıyla ortak bir ritim 
duygusu ortaya çıkarması faaliyetidir. Drum Circle, hem bir müzik aktivitesi hem de 
insanların mental olarak stres atabilecekleri bir tür terapidir.  
 
Katılımcılar kendi aralarında sözel olmayan, sadece ritim üzerine kurulu bir iletişim kurarlar. 
Grup bu şekilde ortak bir hisse konsantre olmayı öğrenir ve takım ruhunu geliştirme 
konusunda eşsiz bir deneyim yaşar. Daha önce hiçbir müzik enstrümanı çalmamış veya 
kendisini bu konuda yetersiz görmüş olan grup üyeleri, bu etkinlikte gizli yeteneklerinin 
perküsyonlar üzerinde açığa çıkışına kendileri de şaşıracaklardır. 

Katılımcı:  
10 – 500 

Kişi 

Kazanımlar:  
Sözel Olmayan 
İletişim Kurma, 
Grup Uyumu, 

Karşılıklı Etkileşim, 
Enerji Yaratma, 

Motivasyon, 
Aidiyet, Eğlence 

Süre:  
1 – 1,5 

Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 





BÜYÜK RESİM 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Katılımcı grubun taleplerine ve toplantı konusuna bağlı olarak hazırlayacağımız bir görsel, 
katılımcılar tarafından tual üzerine kendilerine sağlanan boyalar ve fırçalar vasıtasıyla 
resmedilir. Ortaya çıkacak büyük resmi aslında hiçbir katılımcı bilmemektedir. Grup küçük 
takımlara bölünür ve her takım tualine kendi konularını resmederler. Takımlar verilen bu 
görevi en iyi şekilde yapmak için hem ekip içinde hem de diğer ekiplerle uyum içerisinde 
çalışmalıdırlar.  
 
Boyanan tüm parçalar finalde bir puzzle gibi birleştirilir ve herkesin emeği ile oluşturulan 
büyük resim ortaya çıkar. Oldukça renkli bir takım çalışması olan boyama aktivitesi sonunda 
tüm grup kendi sanat eseriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirirler. 

Katılımcı:  
10 – 300 

Kişi 

Kazanımlar:  
Grup içi İşbirliği ve 

Koordinasyon, 
Takım Gelişimi, 
Aidiyet, Marka 

Farkındalığı, Ortak 
Amaca 

Odaklanma 

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 





ŞİRKET OLİMPİYATLARI 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
İdeal bir şirket olimpiyatları programı 10 oyundan oluşmaktadır. Her biri farklı görevler 
içeren bu oyunlar için grup eşit sayıda küçük ekiplere bölünür ve eğitmenlerimizin 
talimatları doğrultusunda her ekip birbirleri ile uyum ve dayanışma içerisinde söz konusu 
görevleri diğer ekiplerden daha iyi bir şekilde yerine getirmek için mücadele ederler.  
 
Takımlar başarıya ulaşmak için oyunlarda rakiplerinden daha hızlı, zeki, yetenekli ve pratik 
olmaları gerekecektir. Amaç her oyuna özgü stratejik planlamayı yapıp şampiyon olmaktır. 
Her bir görev ortalama 10 – 15 dakika sürmektedir. 10 oyunun her birinden ayrı ayrı 
puanlar toplanılır. Bir görevde en iyi olan takım başka bir görevde sonuncu olabilir. Önemli 
olan 10 oyun sonundaki toplam başarıdır. 10 oyun sonunda toplam puanı en yüksek olan 
takım günün şampiyonu ilan edilir. 

Katılımcı:  
15 – 800 

Kişi 

Kazanımlar:  
Etkin İletişim, 

Zaman Yönetimi, 
Yaratıcı Çözümler, 
Sorumluluk Alma, 

Bilgi Alışverişi, 
Stres Yönetimi, 

Etkili Strateji 

Süre:  
2,5 – 3 

Saat 

Kategori:  
Indoor 





KÖPRÜ 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Proje içerikli bu aktivitede amaç elbirliği ile bir köprü tasarlamaktır. Katılımcı grup küçük 
takımlara bölünür. Bütün takımlar kendilerine sağlanan sınırlı sayıdaki malzemelerle raylı 
bir köprü inşa etmelidirler. Takımlar kendi içlerinde iş planı yaparak tasarlanan yapının 
bölümlerini oluştururlar. 
 
Tüm ekipler kendi çalışma alanlarında sorumlu oldukları kısımları bitirdikten sonra bütün 
çalışmalar koordineli bir şekilde birleştirilir. Finalde tüm bölümler birbiriyle entegre olarak 
raylı köprü ortaya çıkartılır. Takımlardan birinin yapacağı yanlış hesap tüm çalışmanın 
başarısızlıkla neticelenmesine neden olabilir. Ortaya çıkan yapının başarısı, üzerinde 
yuvarlanan top vasıtasıyla test edilir. Aktivite takımların rekabeti şeklinde organize 
edilebileceği gibi  tüm katılımcıların tek bir hedefe ulaşması da amaçlanabilir. 

Katılımcı:  
10 – 300 

Kişi 

Kazanımlar:  
Güçlü İşbirliği, 

Yaratıcı Çözümler, 
Planlama Yapma, 
Proje Yönetimi, 
Birimler Arası  
Bilgi Alışverişi, 
Etkili Strateji 

Süre:  
2 – 2,5 

Saat 

Kategori:  
Indoor 





SAHNE SENİN 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Canlı Karaoke aktivitesinde katılımcılar, profesyonel müzik grubunun canlı olarak çaldığı 
parçalara sahne üzerinde ve coşkulu seyircilerin önünde grubun solistleri olarak eşlik 
ederler. Pop’tan Rock’a, Blues’dan Jazz’a yerli-yabancı geniş repertuvar listesinden seçeceği 
şarkıyı okuyan solistlerimiz gecenin yıldızı olmaya adaydırlar.  
 
Live Band performans, birçok kişi için hayatlarında muhtemelen ilk defa yaşayacakları 
interaktif bir sahne deneyimi olacaktır. Sahne alan solistlerimiz müzik grubunun liderliğini 
üstlenirler ve bir anlamda öz güvenlerini ortaya çıkarırlar. Katılımcılar, karşılıklı etkileşim 
içerisinde bizzat sahnede performanslarını gösterdikleri ya da sahnedeki arkadaşlarına 
destekleriyle eşlik ettikleri bir konser deneyimi yaşarlar. Sing Your Song, grup iletişim ve 
etkileşiminin zirveye çıkacağı son derece eğlenceli bir gece aktivitesi alternatifidir. 

Katılımcı:  
10 – 300 

Kişi 

Kazanımlar:  
Takım Kurma, 
Özgüven, Buz 
Kırıcılar, Uyum 

Sürecinin 
Hızlanması, 
Kaynaşma 

Süre:  
3 – 3,5 

Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 





ÇİKOLATA ATÖLYESİ 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Çikolatayı kim sevmez ki. Takım çalışmalarının bu en tatlısında katılımcılar çikolatanın nasıl 
yapıldığına dair bilgileri konunun uzmanı çikolata şeflerimizden alırlar. Kuvertür eritilmesi, 
temperleme, spesiyal çikolata yapımı vb. birçok konuda bilgilendirilen katılımcılar sonrasında 
yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları çikolata yapım çalışmalarına geçerler. 
 
Bir yandan zevklerine göre çikolatalarını şekillendiren ve süsleyen katılımcılar bir yandan da 
lezzetli çalışmalarının tadına bakarlar. Ayrıca bu çalışmalar finalde şefimiz tarafından puanlanır. 
Aktivite sonunda yüzde yüz memnuniyet garantidir. Ne de olsa uzmanların dediği gibi çikolata 
mutluluk hormonlarını harekete geçirmektedir. Aktivite sonunda katılımcılar kendi yaptıkları 
çikolatalarını evlerine götürüp sevdikleri ile paylaşabilirler. Aktivitemizde  %100 kakao yağı içeren 
ve dünyanın en önde gelen markalarından biri olan orijinal Belçika çikolatası Belcolade 
kuvertürlerini kullanmaktayız. 

Katılımcı:  
10 – 100 

Kişi 

Kazanımlar:  
Yaratıcı Tasarım, 
Grup İçi İletişim, 

Adaptasyon, 
Eğlence, Buz 

Kırıcılar, 
Motivasyon, 

Takım Gelişimi 

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Indoor 





T-SHIRT TASARIM 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Yaratıcı t-shirt tasarımı başlı başına bağımsız bir aktivite olmasının yanı sıra yerine göre 
rekabet aktivitelerinde ekiplerin asıl rekabet oyunlarına başlamadan önce kendi takım 
karakterlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyacakları yardımcı, tamamlayıcı bir yan aktivitedir. 
T-shirt tasarımı, aktivite gününe mükemmel bir başlangıç oluşturur. Ekipler tasarladıkları bu 
t-shirtleri gün boyunca takımlarının forması olarak kullanırlar ve oyunlarda gösterecekleri 
mücadeleler öncesinde takım ruhunu pekiştirecekleri ilk adımı atmış olurlar.  
 
Her ekip üyesine beyaz desensiz t-shirt ve boya takımları verilir ve ekibimiz tarafından 
kumaş boyama teknikleri anlatılır. Bundan sonrası her takımın kendi hayal gücüne bırakılır. 
Katılımcılar kendi dizaynları olan bu t-shirtleri oyunlar sonunda günün anısı olarak 
saklayabilirler. 

Katılımcı:  
5 – 500 

Kişi 

Kazanımlar:  
Yaratıcı Tasarım, 

Grup 
Motivasyonu, 

Marka 
Farkındalığı, Takım 

Ruhu, Eğlence 

Süre:  
1 Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 





PIPELINE 



AKTİVİTE BİLGİLERİ 
Pipeline, sadece tek bir kazanan takımın olmadığı, küçük takımların birbirleriyle uyum 
içerisinde ortak olarak hareket ettiği ve sonunda kazananın bütün grup olduğu bir aktivitedir. 
Takımlara sınırlı sayıda PVC malzemeler, plastik kelepçe, bant, ahşap destekler vb. malzemeler 
sağlanır. Her takım kendi belirleyeceği hayali bir isimle bir ülkeyi temsil eder. Ülkeler 
birbirlerinden sınır çizgileriyle ayrılır ve her takım kendi ülke sınırları içerisinde kendi boru 
hattını kurar.  
 
Tek Takım, Tek Hedef parolasıyla kurgulanan aktivitede, tüm grup tek takım olarak hedefe 
ulaşacaktır. Bunun için de tüm ülkeler komşu ülkelerle sınırlarında boru hatlarını birleştirirler. 
Tüm boru hattının inşasındaki başarı ölçüsü ilk ülkenin serbest bırakacağı topların hiçbir 
ülkenin sınırında takılmadan son ülke sınırından geçerek hedefe ulaşmasıyla ortaya çıkacaktır. 
 

Katılımcı:  
10 – 300 

Kişi 

Kazanımlar:  
Proje Yönetimi, 
Birimler Arası 
Koordinasyon, 

İletişim Becerisi, 
Planlama Yapma, 
Sınırlı Kaynakları 

Yönetebilme 

Süre:  
1,5 – 2 

Saat 

Kategori:  
Indoor 

Outdoor 
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