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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Eğlence Hizmetleri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Animasyon Hizmetlerine Giriş 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; animasyon hizmetleri ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Literatür taraması yaparak turizmde animasyonu 

açıklayabileceksiniz. 

2. Konaklama tesislerindeki örgüt şemasına göre eğlence 

hizmetleri departmanı organizasyonunu 

açıklayabileceksiniz. 

3. Konaklama tesislerinin fiziksel alanlarına göre 

animasyonun uygulama alanlarını açıklayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, eğlence hizmetleri atölyesi. 

Donanım: Aktivite planı, istek ve şikayet formları, 

aktivite programına uygun araç gereçler,  bilgisayar, 

projeksiyon cihazı, akıllı tahta, VCD, DVD vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Yerli ve yabancı turistler yurdumuzda dinlenmek, eğlenmek, denize girmek, müzeleri, 

tarihî cami, kilise ve alanları gezmek, doğa güzelliklerini görmek vb. amaçlarla turizm 

faaliyetlerine katılırlar. Yerli turist için de sadece akraba ziyaretleri şeklinde yapılan geziler 

yerini kültür turlarına bırakmaya başlamıştır. Bu sürelerde konuklar, konaklama tesislerinde 

kalırken güzel vakit geçirmek için çeşitli animasyon etkinliklerine ihtiyaç duyar. 

 

Animatörler ve çocuk animatörleri; yetişkin ve çocuk turistlere bu konuda yardımcı 

oarak zamanlarını nitelikli ve güzel geçirebilecekleri etkinlikler oluştururlar. 

 

Siz de geleceğin animatörü, çocuk animatörü olarak mesleğinize giriş niteliğinde olan 

bu öğrenme materyalinde animasyon hizmetlerinin ne olduğunu, tarihçesini, turizmdeki yeri 

ve önemini, eğlence hizmetleri personelinin görev ve sorumluluklarını, konaklama 

tesislerindeki animasyon uygulamalarını temel olarak öğrenebilecek ve turizmde yer aldığı 

şekliyle animasyon hizmetleri hakkında bir fikir sahibi olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

 Literatür taraması yaparak turizmde animasyonu açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 İnternetten, tatil köyleri, kulüp otelleri veya 4-5 yıldızlı otellerde konaklamış 

akraba, arkadaş ve öğretmenler ile görüşerek animasyonun ne olduğunu 

öğrenmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri derleyerek öğretmen ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Boş zaman etkinlikleri, rekreasyon, animasyon, animatör, çocuk animatörü gibi 

kavramları çeşitli kaynaklardan araştırarak not ediniz. 

 

1. TURİZMDE ANİMASYON 
 

Turizmde animasyon özellikle turistlerin bir iki hafta süre ile konaklama tesisleri ve 

tatil köylerinde kalmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Turistlerin konaklamalarında yeme-

içme, uyuma, yüzme ve dinlenme süreleri dışında kalan boş zamanlarını hoş ve keyifli 

etkinliklerle geçirmeleri için animasyon aktivitelerinden faydalanılır. Sabah jimnastiği, 

havuz oyunu, plaj voleybolu, halk oyunları, dart oyunu, sihirbazlık gösterisi vb. tüm 

aktiviteler animasyon aktiviteleridir. 

 

Turizmde animasyon, rekreasyon etkinliklerinin bir parçasıdır. Rekreasyon, insanların 

boş zamanlarında eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları etkinliklerdir. 

 

1.1. Animasyon 
 

Konaklama tesislerinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik farklı ve ilgi çekici 

aktiviteler planlamak, bunların duyurusunu yapmak ve katılımcıları eğlendirerek bu 

aktiviteleri uygulamak animasyon-eğlence hizmetleri bölümlerinin (departman) 

(entertainment services department) sunduğu hizmetler arasındadır. Turistlerle bire bir 

iletişim kuran, onlarla eğlenceli anlar paylaşan bu departman çalışanları turistlerin 

konaklama tesisiyle bağ kurmalarında önemli rol üstlenirler. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Turizmde animasyon, sadece konaklama tesislerinde misafirlerin hoşça vakit 

geçirmeleri için yapılan aktiviteler değildir. Bir turizm faaliyeti olan festivallerde, turistlerin 

katıldığı kutlama ve parti gibi özel organizasyonlarda da animasyon aktivitelerine yer verilir. 

 

Çocukların yüzlerini çeşitli figürlerle boyamak, tahta bacaklı adamın yürüyüşü, 

Nasrettin Hoca, Robin Hood ve Süperman gibi gerçek ve hayalî kahramanları kostümlerle 

canlandırma, eğlenceli oyunlar oynatma, kareografili dans vb. etkinlikler (aktiviteler) 

festivallerde sıklıkla kullanılan animasyon aktiviteleridir. Yine turistlerin katıldığı yeni yıl 

kutlaması, Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı gibi özel günlerin organizasyonunda çeşitli 

kostümlere bürünerek canlandırmalar yapma ve turistlere eğlenceli zaman geçirecek 

aktiviteler sunma turizmde animasyonun kullanıldığı alanlardır. 

 

Fotoğraf 1.1: Uzun tahta bacaklı adam 

Turizmin dışında işletmelerin açılışları, doğum günü kutlamaları, fuar, kongre, 

karşılama ve uğurlamalar, bahar şenlikleri, alışveriş merkezleri ve ramazan etkinlikleri, 

düğünler (sünnet-kına), dinî ve millî bayram kutlamaları gibi alanlarda çocuklar, gençler ve 

yetişkinlere yönelik animasyon aktiviteleri gerçekleştirilir. Örneğin bir sünnet düğününde 

görevlendirilecek bir çocuk animatörü iki saat boyunca düğüne katılan çocuklarla çeşitli 

oyunlar, yarışmalar ve aktiviteler planlayıp uygulayarak çocukların ve dolayısıyla ailelerinin 

iyi vakit geçirmelerini sağlayabilir. Ramazan akşamları düzenlenen etkinliklerde yüz 

boyama, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, tiyatro gösterisi gibi aktivitelerle katılımcılara 

eğlenceli vakitler sunulabilir.  

 

Fotoğraf 1.2: Nasrettin Hoca canlandırması 
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Animasyon aktiviteleri bu alanda çalışacaklara tüm yıl iş imkânı sunabilen bir iş 

koludur. Yazları konaklama tesislerinde, kışları özel organizasyonlarda görev alarak 12 ay 

çalışma ve iş bulma imkânı vardır. 

 

1.2. Animasyonun Tarihsel Gelişimi 
 

Turizmde animasyon; konaklama tesislerinde yetişkin, genç ve çocuklara yönelik 

gerçekleştirilen animasyon aktiviteleridir. Turistlerin uzun süre konakladıkları ve tatilleri 

süresince konaklama tesisinden dışarı çıkmayı pek istemedikleri her şey dâhil sistemindeki 

kıyı otellerinde boş zamanlarını keyifli bir şekilde geçirecek etkinliklere ihtiyaç 

duyulmuştur. Genellikle bu şekilde hizmet veren ve şehir merkezlerinden bağımsız bir 

şekilde uzakta, deniz kenarında yer alan ve geniş açık alanları olan kulüp otellerinde ve tatil 

köylerinde otel personelinin bizzat katıldığı akşam eğlenceleri, karşılama ve tanıtım törenleri 

ve gün içinde yer verilen sportif etkinlikler ile animasyon aktiviteleri ortaya çıkmıştır. 

Zamanla aile tatilini özendirecek şekilde çocuk kulübü (mini kulüp) alanlarına ve çocuk 

aktivitelerine yer verilmesiyle çocuk animasyonu da gelişmiştir. 

 

Dünyada 1955’te ve Türkiye’de 1967’de başlayan tatil köyleri ve her şey dâhil 

sisteminde konukların boş zamanlarını etkin, faydalı ve eğlenceli bir şekilde 

değerlendirmeleri için spor aktiviteleri, gösteriler, oyunlar ve yarışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Zamanla ortaya çıkan eğlence hizmetleri departmanı günümüzde konaklama 

tesisleri için vazgeçilmezdir. 

 

1.3. Animasyonun Turizmdeki Yeri ve Önemi  
 

Bacasız sanayi olarak nitelenen turizm sektörü, diğer sektörlerde olduğu gibi değişim 

rüzgârlarından etkilenmiş ve hızlı bir rekabet ortamına girmiştir. Dünyada turistik 

işletmelerin sayısı arttıkça işletmeler rekabet edebilmek için verdikleri hizmeti 

farklılaştırmak zorunda kalmıştır. Eğlence hizmetleri, turizm sektörünün bir parçası olarak 

bu rekabet ortamında önemli görevler üstlenir. Potansiyel turistleri bir ülkeye, bölgeye, 

işletmeye çekmek, gittikleri işletmelerle ilgili olarak konuklarda bağlılık yaratmak ve 

sunulan hizmetleri çekici hâle getirebilmek için eğlence departmanları önemli bir role 

sahiptir. İşletmeler kendi farklılıklarını ortaya koyabilmek, hizmetlerini pazarlayabilmek için 

animasyon faaliyetlerini ön plana çıkarır.  

 

Konaklama işletmeleri, özellikle dinlenme ve eğlence turizmini satan resort 

işletmelere 14-15 günlüğüne gelen konukların işletmenin sınırlı alanında hoş ve sıkılmadan 

tatillerini geçirebilmeleri için animasyon faaliyetlerini kullanır.  

 

Eğlence departmanı içinde mini kulübün varlığı çocuklu aileler için ayrı bir önem 

taşır. Eğlenmek ve dinlenmek için konaklama tesisine gelen aileler bu süre içinde çocuklarını 

güvenerek teslim edebilecekleri bir birimin varlığından memnun olur. Anne babalar kendileri 

eğlenir ve dinlenirken çocuklarının güvende olduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini bilirler.  
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Tatilini rahat ve mutlu geçiren konuklar, işletme için iyi bir reklam kaynağı olur. 

Konuğun tatilini geçirmek için tekrar aynı işletmeyi tercih etmesi ve çevresindeki insanlara 

olumlu görüşlerini bildirmesi konaklama tesisi için olumlu bir reklam aracıdır. Bu durum 

işletmenin reklam giderlerini de düşürür.  

 

Animasyon faaliyetleri, işletmenin işleyişinden turistler arasındaki ilişkilere kadar 

hemen her türlü sorunda hazırlayıcı, çözümleyici ve kaynaştırıcı bir rol oynadığı gibi 

işletmenin konuklarıyla ve kısmen üçüncü şahıslarla olan iletişimlerinde de sıcak bir ilişki 

kurulmasını sağlar. 

 

Animasyon faaliyetlerinin turizm sektöründeki önemi şöyle sıralanabilir:  

 

 Ürün çeşitliliği sağlanır.  

 İyi bölge, iyi firma imajı yaratılır.  

 Türkiye’yi tanıtmada farklı ülke imajı gerçekleştirilir.  

 İşletme politikasına bağlı olarak oda ve yiyecek, içecek satışları artırılır.  

 Konaklama süresi ve turisti işletmede tutma süresi uzar.  

 İşletmelere çekicilik ve cazibe unsuru kazandırılır.  

 Turizm talebi artar, ekonomik açıdan yeni iş alanları ve iş hacmi yaratılır.  

 Yeni turist kazanma maliyetleri düşürülür.  

 Turizm sezonu fuar, festival, kongre vb. faaliyetlerle uzatılır.  

 Turizm sezonu dışında da bölgesel ve ulusal hareketlilik oluşturulur.  

 

1.4. Animasyonun İşlevleri 
 

Animasyon faaliyetleri bir tatili ya da yolculuğu ilginç kılmaya, hoşa gider hâle 

getirmeye yarayan, turizme hareket katan her şeyle ilgilidir. Animasyon faaliyetlerinin 

turizm sektörü, turistler, işletmeler açısından farklı işlevlere sahip olduğu gibi sosyal işlevleri 

de vardır. Animasyon faaliyetlerinin asıl amacı konuklara bir hareketlilik, canlılık katmaktır. 

O yüzden animasyon faaliyetlerinin önce turiste yönelik işlevlerine bakmak gerekir. 

 

1.4.1. Animasyon Faaliyetlerinin Turiste Yönelik İşlevleri  
 

Eğlenme insanlar için psiko-sosyal bir ihtiyaçtır. Eğlence bir çalışma yılı boyunca 

yaşanan gerilimlerden, yorgunluklardan, kaygılardan ve kısıtlamalardan kurtulmak için 

başvurulan bir yoldur. İnsanlar, yoğun bir çalışma yılının sonunda bir ya da iki haftalık 

tatillerinde hem dinlenir hem işletmedeki animasyon faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alır. 

Faaliyetlerin seçimi, turistlerin doyuma ulaşma içgüdüleri tarafından kendilerince belirlenir.  

 

Animasyon faaliyetlerinin turiste yönelik işlevleri şöyle sıralanabilir:  

 

 Turistler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal etkinliklerde bulunarak rahatlar.  

 Yarışma ve kazanma isteklerini gidererek duygusal yönden tatmin olurlar.  

 Sportif, sosyo-kültürel vb. aktivitelere aktif olarak katılıp enerjilerini harcarlar.  
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 İş hayatında oluşan negatif enerjiyi dışarı atarak gerginliklerini azaltırlar.  

 Sportif faaliyetler ve oyunlar sayesinde eğlenerek dinlenme ihtiyaçlarını 

giderirler.  

 Farklı etkinlikler içinde yer alarak rutin işlerden kurtulurlar.  

 Eğlenme ihtiyaçları karşılanınca yaşamla bağlarını güçlendirirler.  

 Başarı kazanma, yaratıcılık, takdir edilme, kişiliğini geliştirme, farklı gruplarla 

kaynaşma becerilerini artırırlar.  

 Dostluk kurma, macera arama, yeni deneyimler edinme, fiziksel ve ruhsal 

sağlamlık, zihinsel güçlerini kullanma, duygusal deneyim kazanma, hizmet 

duygusu, güzellikleri görme ve hoşlanma şeklindeki doyumlara ulaşma imkân 

ve ortamını yaşamış olurlar.  

 

1.4.2. Sosyal İşlevleri 
 

Turizm sosyal bir olgudur. Animasyon faaliyetleri, turizm olgusu içinde birden fazla 

kişinin katılımı ile gerçekleşen faaliyetlerdir. Turistik tesislerde aynı anda farklı ülkelerden 

konuk olduğu düşünülürse animasyon etkinliklerine katılan konuklar da farklı kültürlerden 

gelen konuklardır. Bu nedenle animasyon faaliyetlerinin sosyal etkisinden söz edilebilir. 

Animasyon faaliyetleri özellikle kültür paylaşımı ve aktarımı için kullanılabilecek en iyi 

yoldur.  

 

Animasyon aktivitelerinin sosyal işlevlerini şöyle sıralanabilir:  

 

 Geleneksel ve eski yaşam biçimleri, eğlence türleri canlandırılarak kültür 

aktarımı gerçekleştirilir (Kültür aktarımında yanlış kültür aktarımı 

yapılmamalıdır. Bir İtalyan veya Türk gecesinde olmayan bir özellik veya 

kültür yansıtılmamalıdır.).  

 Kültürel değerlerin paylaşılmasıyla sosyal dayanışma sağlanır. İnsanlar 

tanımadıkları, bilmedikleri kültürler, milletler hakkında ön yargılı olabilir. 

Farklı gruplar arasında kültürel değerler paylaşılarak bu ön yargılardan kurtulup 

insanların birbirleri ile kaynaşması sağlanır.  

 Animasyon faaliyetleri sosyo-kültürel bir olay olduğu için dost kazanma, grup 

edinme gibi sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek imkân ve ortamlar sağlanır.  

 

1.4.3. Animasyon Faaliyetlerinin Sektöre Yönelik İşlevleri  
 

Turizm, ülke ekonomisi ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan geniş bir sektördür. 

Animasyon faaliyetleri, turizm sektörüne önemli katkılar sağlayan hizmetler bütünüdür.  
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Animasyon hizmetlerinin sektöre katkıları şunlardır:  

 

 Eğlence hizmetleri, Türk turizminin başlıca problemlerinden biri olan ürün 

çeşitliliği sorununa çözüm getirebilir.  

 Modern pazarlama anlayışına uygun olarak turistlerin ihtiyaçlarının 

karşılanması amaçlandığından turizm talebi artar, yeni iş alanları ve iş hacmi 

yaratılır.  

 Türkiye’nin tanıtımına, turistik ülke imajına katkı sağlanmış olur.  

 Animasyon faaliyetlerinin tüm yıla yayılması yoluyla (festival vb.) turizm 

sezonu uzatılabilir.  

 

1.4.4. Tesise Katkısı  
 

Animasyon faaliyetlerinde amaç, her ne kadar turiste canlılık, hareket kazandırmak 

olsa da sonuçta bu durum işletmeye katkı olarak yansır. Animasyon faaliyetlerinin işletme 

açısından fonksiyonlarının gerçekleşmesi konuğun memnuniyeti, işletmeden mutlu ayrılması 

ile sağlanır.  

 

Animasyon faaliyetlerinin tesise katkıları şunlardır:  

 

 Turistleri konaklama süreleri boyunca sıkılmadan işletmede tutmak için 

kullanılır.  

 Animasyon faaliyetleri işletme açısından bir pazarlama aracı olarak kullanılır.  

 İşletmeden memnun ayrılan konuklar işletmenin olumlu reklamını yapar.  

 İşletmenin daha canlı ve hareketli olmasını sağlar.  

 Turistlerin kalış süreleri uzatılarak önemli oranda gelir sağlanabilir.  

 Turistik ülke imajının yanında farklı, iyi firma imajı da yaratılmış olur.  

 Oda satışları ve yiyecek, içecek satışlarına ek olarak önemli oranda yan gelir 

sağlanır.  

 Re-trip (turisti tekrar geri getirme) sayesinde yeni bir turist kazanma maliyeti 

düşürülmüş olur. 

 Tesisin herhangi bir alanda marka olmasını sağlar (Tesis; çocuk kulübü ile ilgili 

alanlar varsa çocuklu aileler için tercih sebebi olur, spor alanları geniş ise spor 

aktivitelerinden hoşlanan konuklar için tercih sebebi olur.).  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

 

Sınıf arkadaşlarınızla beyin fırtınası yaparak sorumluluk ile ilgili slogan üretip aşağıda 

boş bırakılan yere yazınız. Bunları afiş hâline getiriniz.  

 

Sorumluluk Almak mı Sorumluluk Atmak mı?  

 

 

 

 

 

 

Yazdığınız sloganların sizin üzerinizdeki etkisi nasıl oldu? Kısaca açıklayınız. 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 



 

10 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animatörlük ve çocuk animatörlüğü 

mesleğini tanıyabilmek ve bu meslekte çalışanlar hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıda 

yer alan uygulama faaliyetini yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Animatör ve çocuk animatörlerine 

yönelik meslekle ilgili merak ettiğiniz 

soruları içeren bir anket hazırlayınız. 

 İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini 

almalısınız. 

 Soruların basit ve anlaşılır olmasına özen 

gösterebilmelisiniz. 

 En az 5 en fazla 10 soru olmasına dikkat 

edebilmelisiniz. 

 Animatör ve çocuk animatörlerine 

çeşitli iletişim kanallarından ulaşıp 

anketi yapmaları için görüşünüz. 

 Animatör ve çocuk animatörlerine 

ulaşmak için öğretmenlerinize, 

tanıdıklarınıza ulaşıp yardım 

isteyebilmelisiniz. 

 Doğrudan konaklama tesislerini arayarak 

animatör ve çocuk animatörlerine 

ulaşmaya çalışabilmelisiniz. 

 Anketi doldurmaları için kişilerle 

görüşürken nezaket kurallarına uygun 

davranabilmelisiniz.  

 Yaptırdığınız anketi sınıf ortamına 

yazılı hâlde getirip arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Animatörlerin kişisel bilgilerini 

paylaşmamaya özen gösterebilmelisiniz. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Animasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Turistleri eğlendirmek için yapılan aktivitelerdir. 

B) Otel misafirlerinin hoşça zaman geçirmelerine yardımcı olur. 

C) Genellikle 4-5 yıldızlı otellerde ve tatil köylerinde uygulanır. 

D) Animasyon aktiviteleri yetişkinlere ve çocuklara yönelik yapılan aktivitelerdir. 

E) Animasyon aktivitelerinin turistlere sağladığı faydalar vardır. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi turizmde animasyonun faydalarından biri değildir? 

A) Turiste yönelik faydalar 

B) Konaklama tesislerine yönelik faydalar 

C) Turizm sektörüne yönelik faydalar 

D) Otel çalışanlarına yönelik faydalar 

E) Sosyal ve kültürel faydalar. 
 

3. İnsanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katıldıkları 

etkinlikler aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

A) Animasyon 

B) Rekreasyon 

C) Canlandırma 

D) Animasyon aktiviteleri 

E) Turizm animasyonu 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi animasyonun turiste yönelik faydalarından biri değildir? 

A) Animasyon hizmetleri ürün çeşitliliği sorununa çözüm getirebilir. 

B) Re-trip sayesinde yeni bir turist kazanma maliyeti düşürülmüş olur. 

C) Türkiye’nin tanıtımına ve turistik ülke imajına katkı sağlar. 

D) Turistler farklı etkinlikler içinde yer alarak rutin işlerden kurtulur. 

E) Kültür aktarımının gerçekleştirilmesine fayda sağlar. 
 

5. Konaklama tesislerindeki çocuk animasyonuna duyulan ihtiyaçla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Çocukların zihnen dinlenmelerini sağlar. 

B) Yetişkinlerin çocuklarından bağımsız bir tatil geçirebilmelerini sağlar. 

C) Çocukların sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar. 

D) Çocuklar için özel olarak tasarlanmış alanda tatillerini geçirmelerini sağlar. 

E) Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivitelerle eğlenceli vakit geçirmelerini 

sağlar. 
 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 

Konaklama tesislerindeki örgüt şemasına göre eğlence hizmetleri departmanı 

organizasyonunu açıklar. 

 

 

 

 

 

 Farklı konaklama tesisleriyle iletişime geçip onların eğlence hizmetleri 

departmanlarının organizasyon şemasına ulaşınız. Edindiğiniz şemaları sınıfa 

getirerek öğretmen ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bir animatörün hangi özelliklere sahip olması gerektiğini araştırıp bulduğunuz 

bilgileri derleyerek sınıfta öğretmen ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. EĞLENCE HİZMETLERİ DEPARTMANI 
 

Konaklama tesislerinde ya da özel organizasyon şirketlerinde sunulacak animasyon 

hizmetinin kalitesi iyi bir organizasyona bağlı olacaktır. Organizasyonda görev alacak 

animatörden şefine, seçilecek aktivitelerden ön hazırlıklara kadar birçok ayrıntının iyi 

planlanması başarıyı artıracaktır. Ekip doğru kişilerle oluşturulmuş ve görev dağılımı doğru 

bir şekilde yapılmışsa başarıya ulaşmada en önemli adımlar atılmış olunacaktır. 

 

2.1. Eğlence Hizmetleri Departmanı  
 

Konaklama tesisleri, animasyon hizmeti sunma işini iki şekilde yapar. Birincisinde 

tesis bünyesinde bir animasyon-eğlence departmanı bulunur ve bu departmanda çalışanlar 

tesisin birer personeli durumundadır. İkincisinde ise tesis, özel bir animasyon şirketi ile 

anlaşır ve tüm animasyon hizmetlerinin bu şirket tarafından organize edilmesini ister. 

Konaklama tesisindeki animasyon hizmetleri sunma sistemini anlayabilmek için ilk olarak 

bahsedilen bu hizmet sunma şeklini bilmek gerekir. Bu sistem kısaca otel bünyesi ve şirket 

şeklinde özetlenebilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Otel bünyesi 

 

Animasyon departmanında çalışanlar doğrudan otele bağlıdır. İşe giriş, sigorta, 

konaklama, servis, maaş vb. tüm işlemleri otelin insan kaynakları (İK) departmanı yürütür.  

 

 Şirket 

 

Otel, animasyon hizmetini sunması için bir animasyon şirketi ile anlaşır ve personelin 

temini, işe yerleştirilmesi, aktivitelerin planlanması vb. tüm işlemlerin organizasyonu şirket 

tarafından sağlanır. Animasyon departmanında çalışanlar şirkete bağlıdır, otel personeli 

değildir. Otel imkânlarından diğer otel personelleri gibi yararlanabilirler fakat şirket 

temsilcileri ile otel yetkilileri koşulları aralarında yapacakları sözleşme ile belirlerler. 

 

Animasyon hizmetleri bir ekip işidir. Ekip içinde herkesin görevi bellidir ve herkes 

kendine ait görevi en iyi şekilde yapmakla sorumludur. Animasyon hizmetlerinin başarısı, 

eğlence müdüründen animatöre kadar tüm ekip çalışanlarının görevlerini tam ve doğru 

olarak yerine getirmeleri ile mümkün olur. Bu ekibin kimlerden ya da kaç kişiden oluştuğu 

işletmeye göre farklılık gösterebilir. Ancak her işletmenin animasyon departmanında temel 

üyeleri aynıdır (animasyon şefi, animatörler ve çocuk animatörleri).  

 

Zincir otel gruplarında organizasyon şemasının en üstünde eğlence koordinatörü 

bulunurken bazı işletmelerde eğlence müdürü en üstte yer alır. Büyük işletmelerde spor 

animatörü, kostümcü, ses sorumlusu, ışık sorumlusu ayrı ayrı yer alırken daha küçük 

işletmelerde bir animatör birden fazla görev üstlenebilir. 

 

Şekil 2.l: Animasyon personelinin organizasyon şeması 

 Yukarıdaki şema örnek olarak verilmiştir. Her işletme kendi özelliklerine 

uygun olarak farklı bir organizasyon şeması oluşturabilir. Önemli olan 

ekip üyelerinin üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmesi ve 

ekibin birbiriyle uyum içinde çalışmasıdır. 
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 Organizasyon şemasının faydası şemaya bakarak ast-üst ilişkilerini 

saptayabilmek, kimin kime karşı sorumlu olduğunu görebilmektir. 

Yukarıdaki şemada çocuk animatörü mini kulüp şefine karşı sorumludur 

ve görevlerini ondan alır. Organizasyon şeması animasyon 

departmanında kimlerin görev yaptığını anlamak ve ekibi tanımak için de 

bir araçtır. 

 

2.2. Eğlence Hizmetleri Departmanında Çalışan Personelin Görev ve 

Sorumlulukları 
 

Animasyon departmanında çalışan animasyon ekibinin amacı eğlenceli, zengin 

aktivitelerle konukların bulundukları tesiste hoş vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu tüm ekip 

üyelerinin görevidir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için tüm ekip üyelerinin 

öncelikle ekip içindeki personelle daha sonra işletmenin diğer departmanlarındaki personelle 

ve en önemlisi konuklarla aşırıya kaçmadan nazik, olumlu ilişkiler kurmaları gerekir. Bazen 

bu görevler farklı adlarla anılan animatörler tarafından yapılsa da genel özellikleri ortaktır.  

 

Fotoğraf 2.1: Animasyon ekibi 

Bu bölümde genel olarak eğlence departmanında görev alan personelin görevleri ayrı 

ayrı ele alınacaktır. 

 

 Eğlence koordinatörü  

 

Zincir otel gruplarında ve bazı animasyon şirketlerinde bulunur. Zincir otellerde, aynı 

firma zincirine ait otellerin eğlence departmanları arasında koordinasyonu sağlamakla ve bu 

birimleri yönetmekle görevlidir. Şirkette ise birbirine yakın bölgedeki birden fazla otelin 

animasyon departmanlarını yönetmekle sorumludur. Eğlence hizmetleri departmanının tüm 

çalışmalarından sorumludur. Eğlence koordinatörünün bulunduğu işletmelerde ayrıca 

eğlence müdürü bulunmayabilir. Bu durumda eğlence koordinatörünün bir altında 

animasyon şefi yer alır. 
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 Eğlence müdürü 

 

İşletmenin genel yöneticisi ile işbirliği hâlinde çalışan eğlence müdürü işletmeye karşı 

sorumludur. Eğlence hizmetleri departmanının en başında yer alan eğlence müdürü tüm 

animasyon faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönetimi, koordinasyonu ve 

denetiminden sorumludur. Astlarının çalışma saatlerini, terfilerini, görevlerinin neler 

olduğunu düzenler. İşe almada ve işten çıkarmada yetkilidir. Aktivite ve gösterileri planlayıp 

onların işleyişini takip eder. Altında çalışan personelin eğitiminden sorumludur. İşletmenin 

diğer bölümleri ile koordinasyonu sağlar. Eğlence müdürünün bu görevleri yerine 

getirebilmesi için animasyon faaliyetlerini,   konukların beklentilerini, işletmenin 

olanaklarını iyi bilmesi gerekir. İyi bir lider, dikkatli bir gözlemci, yönetimin yanı sıra insan 

ilişkileri ve iletişim konusunda da donanımlı olması gerekir. Organizasyon yeteneğine, 

sorumluluk duygusuna, girişimci bir ruha sahip olmalıdır. Kendinin ve ekibinin sürekli 

gelişimini sağlayabilmelidir. 

 

 Animasyon şefi 

 

Bütün işletmelerde eğlence hizmetleri departmanında çalışan ekibin başında 

animasyon şefi bulunur. Animasyon şefi, işletmede eğlence müdürü varsa eğlence 

müdürüne, eğlence koordinatörü varsa eğlence koordinatörüne karşı sorumludur. 

 

Animasyon şefinin; 

 

 Eğlence departmanının tüm programlarını hazırlamak ve uygulamak, 

 Animatörlerin eğitimini yapmak, 

 Görev dağılımını yapmak, 

 Konuklarla bire bir iletişimde bulunmak, 

 Eğlence departmanının tanıtımını planlamak ve yapmak, 

 Günlük çalışmaları takip etmek, 

 Eğlence müdürü ile birlikte faaliyetlerin bütçelerini hazırlamak, 

 Ekibinde yer alan animatörlerin görev dağılımını yapmak gibi görevleri 

vardır. 

 

Diğer tüm animatörler animasyon şefinin altında çalışırlar. Şefin verdiği görevleri 

yapmakla yükümlüdürler. Tüm çalışma boyunca konukların hoş vakit geçirmelerini 

sağlamak, konuklarla sürekli iletişim hâlinde bulunmak, aktivitelerin düzenli bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak gibi görevleri vardır. Hemen hemen tüm işletmelerde eğlence 

departmanının kullandığı birimlerin ve eşyaların bakımını, tamirini, dekorasyonunu yapmak 

da şefleri ile birlikte animatörlerin görevidir. 

 

Bunun dışında tüm personel, üstlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür.  
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Tüm animatörlerin; 

 

 Konuklara rehberlik ve hizmet etmek,  

 Konukların ilgisini sürekli ve belirli amaçlara doğru yoğunlaştırmak,  

 Kişilerin kendilerini anlatmalarına olanak vererek huzur içinde tatil 

geçirmelerini sağlamak gibi ortak görevleri vardır. 

 

 Spor animatörü 

 

İşletmede gerçekleştirilecek tüm spor aktivitelerinin planlanması, hazırlanması ve 

uygulanmasından sorumlu olan animatördür. Spor animatörünün mutlaka sporla ilgili ayrı bir 

eğitim almış olması gerekir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğunda spor animatörlüğünü 

profesyonel sporcular yürütür. Farklı spor dallarına göre farklı spor animatörleri görev yapar. 

Örneğin okçuluk, su sporları, jimnastik, takım sporları gibi farklı spor dalları için bu 

sporlarda uzmanlaşmış sporculardan yararlanılır. 

 

 Step-aerobik, jimnastik animatörü: Bu animatörlerin görevi gün içinde 

farklı saatlerde step, aerobik, jimnastik, havuz jimnastiği, yoga gibi 

aktiviteleri planlamak ve uygulamaktır. 

 Genel spor animatörü: Plaj voleybolu, bocce, havalı tüfek, dart, havuz 

oyunları gibi gündüz yapılan spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesinden 

sorumludurlar. 

 Özel alan spor animatörü: Okçuluk ve su sporları gibi özel uzmanlık 

gerektiren alanlarda görev alan animatörlerdir. Su sporları çoğu tesiste 

animasyon departmanından bağımsız bir şekilde farklı kişiler tarafından 

idare edilse de okçuluk gibi özel eğitim ve uzmanlık gerektiren 

aktiviteleri bu animatörler gerçekleştirir. 

 

Fotoğraf 2.2: Spor animatörü ve yoga aktivitesi 
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 Mini kulüp şefi 

 

Çocuk kulübünün işleyişinden sorumludur. İşletmelerde genellikle bir animasyon şefi 

bir de mini kulüp şefi görev yapar. Çünkü çocuklarla yapılacak aktiviteler farklı özellikler 

taşır. Mini kulüp şefi, mini kulüpte çalışan personelin görev dağılımının yapılması, çalışma 

alanlarının düzenlenmesi, gerekli ekipman ve malzemelerin belirlenip temin edilmesi ve 

aktivitelerin planlanıp gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

 

 Çocuk animatörü 

 

Mini kulübe gelen çocuklarla oyunların oynanması, yarışmaların yapılması gibi 

gerekli işlerin yapılmasından sorumludur. Çocuklarla çalışacak animatörün sabırlı, sevecen, 

güler yüzlü ve çok dikkatli olması gerekir. Çocukları sevmeyen biri mini kulüpte çalışamaz. 

Mini kulüp aktiviteleri yetişkinlerle yapılan aktivitelerden farklılık gösterir. Bu nedenlerle 

mini kulüp animatörünün çocuk animatörlüğü ile ilgili ayrı bir eğitime tabi tutulması gerekir. 

 

Fotoğraf 2.3: Çocuk animasyon etkinliği 

 DJ (ses-ışık sorumlusu) 

 

Aktiviteler sırasında veya konuklar dinlenirken, yemek yerken müzik yayınları 

gerçekleştirilir. DJ yani müzik sorumlusu uygun müzikleri seçip yayınlamaktan sorumlu 

kişidir. Bu nedenle geniş bir müzik repertuarına sahip olmalıdır. Çünkü her konuk aynı tarz 

müziklerden hoşlanmayacağı gibi her aktivitede aynı tarz müzik kullanılamaz. Müzik 

sorumlusu, duruma uygun müziği seçmek ve gerekli teknik ekipmanları kullanarak bu 

müzikleri yayınlamakla sorumludur. Eğlence hizmetleri departmanında çeşitli aktiviteler 

sırasında ses ve ışık sistemlerine ait birçok araç kullanılır. Bu araçlar profesyonel 

kullanıcıları gerektirir. Çünkü ses ve ışık sistemlerinde yer alan aletler oldukça hassas ve 

karmaşıktır. Bu nedenle ses ve ışık sorumlusunun teknisyenlik düzeyinde eğitim almış bir 

eleman olması gerekir. Ses ve ışık sorumlusu bu aletleri kullanmanın yanı sıra bakımından, 

tamirinden ve korunmasından da sorumludur. 
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Fotoğraf 2.4: DJ ekipmanı görseli 

Animasyon şefinin alt ekibinde çalışan animatörler yeterliklerine ve yaptıkları işlere 

göre farklı görevler üstlenirler. Bunlardan belli başlıları şunlardır: 
 

 Sahne yöneticisi 
 

Sahneye konulacak tüm oyun ve gösterileri belirleyerek diğer ekip üyeleri ile işbirliği 

hâlinde gösterinin gerçekleştirilmesini sağlar. Koreograf, dekoratör, gösteri ekibi, kostümcü 

gibi tüm ekip üyelerinin koordinasyonundan sorumludur. Gösteri sırasında sahnenin nasıl 

kullanılacağını, kimin hangi görevleri yapacağını belirler ve çalışmaları takip eder. 
 

 Koreograf 
 

Animasyon faaliyetleri içinde yer alan dans gösterileri gibi sahne şovlarının 

tasarlanması profesyonel bir yaklaşımı gerektirir. Gösterilerde sahnenin nasıl kullanılacağı, 

gösterinin kaç kişi ile gerçekleştirileceği, hangi hareketlerin kullanılacağı, sahnede gösteri 

sırasında kimin nerede duracağı gibi konulara koreograf karar verir. Bu nedenle koreografın 

dans konusunda bilgili, estetik bakış açısına sahip ve yaratıcı bir kişi olması gerekir. 
 

 Dekoratör 
 

Eğlence departmanında animatörler kendi çalışma alanlarının düzenlenmesinden ve 

dekorasyonundan sorumludur. Özel gösterilerde, sahne şovlarında dekor önemli bir 

unsurdur. Bu nedenle animasyon ekibinin içinde bir dekoratör de yer almalıdır. Dekoratör 

gösteriye uygun dekor ve aksesuarlarının tasarımından ve hazırlanıp uygun yerlere 

yerleştirilmesinden sorumludur. Dekoratörün tasarım konusunda bilgili, estetik bakış açısına  

sahip, resim ve çizim konusunda yetenekli bir kişi olması gerekir. 
 

 Dansçı 
 

Animasyon aktivitelerinin bir kısmını da dans gösterileri ve dans kursları oluşturur. 

Her paket programın içinde bir ya da birkaç kez dans gösterisi yer alır. Büyük işletmelerde 

dans şovlarına sıklıkla yer verilir. Bu nedenle her işletmenin animasyon ekibinde dansçılar 

yer alır. Dans animatörlerinin farklı dans adımlarını bilmeleri ve uygulayabilmeleri gerekir. 

Ritim duygusuna sahip olmalı, bedenlerini doğru kullanabilmelidir. Bu nedenle dans eğitimi 

almış olmaları gerekir. 
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Fotoğraf 2.5: Dansçılar 

2.3. Animatörün Nitelikleri 
 

Animasyon departmanında çalışan personel, görevlerini yerine getirebilmek için 

birtakım özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler eğitimler yolu ile kazandırılabileceği gibi 

personelin kendi kişisel özellikleri de olabilir. Animatör/çocuk animatörü var olan kişisel 

özelliklerini geliştirebilir. Aşağıda verilen niteliklere sahip bir personel işinde başarıya 

ulaşabilir. 
 

İyi bir animatör/çocuk animatörü; 
 

 Fiziksel açıdan iyi bir görünüme sahip, 

 Sosyal yönden güçlü ilişkiler kuran, 

 İletişime açık,  

 Mizah duygusuna sahip, 

 Pratik zekâya sahip,  

 Organizasyon yapabilen, 

 Diksiyonu düzgün, 

 Ekip çalışmasına yatkın, 

 Estetik bakış açısı olan, 

 Enerjik, 

 Yaratıcı, 

 Yeniliğe, gelişime açık,  

 En az bir yabancı dili iyi konuşabilen, 

 Farklılıklara saygı duyan, 

 Eleştiriye açık bir kişi olmalıdır. 
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2.4. Animasyon Aktivitelerine Katılım Nedenleri 
 

Animasyon hizmetlerine duyulan ihtiyaç, özellikle son yıllarda ürün farklılaşmasına 

gitmek isteyen işletmeler tarafından hissedilmeye başlanmıştır. Profesyonel animasyon 

aktivitelerine sahip işletmelerde kalanların konaklama sürelerinin diğerlerine oranla daha 

fazla olduğu ve bu hizmetlerin konuklar açısından tercih sebebi olduğu artık herkesçe 

bilinmektedir. 

 

Turistler; gittikleri yerlerde tarihî, toplumsal ve kültürel çevreler görmek, tanımak, 

eğlenmek, yabancılık duymamak, rahat yaşamak, idari işlemlerde kolaylık görmek gibi genel 

eğilim ve beklentilere sahiptir.  

 

Turistler açısından bakıldığında animasyon faaliyetleri konukların bazı ihtiyaçlarına 

yanıt verecek özellikte olmalıdır. Bu ihtiyaçlar; 

 

 Rahatlama, 

 Bilgi edinme,  

 Rekabet ve yarışma,  

 Gösteri ve dışavurum,  

 Yaratıcılık,  

 Dinlenmek,  

 Eğlenmek,  

 Zamanı iyi değerlendirme,  

 İlgi görme,  

 Arkadaşlık kurma,  

 Monotonluktan kurtulma olarak sıralanabilir.  

 

Animasyon programlarında konukların bu ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek 

aktiviteler yer almalıdır. Bu aktiviteler şöyle gruplandırılabilir: 

 

 Hobi kursları  

 Sportif faaliyetler  

 Gösteriler ve seyirlik oyunlar  

 Kültürel faaliyetler  

 Sohbet  

 Çocuk aktiviteleri  

 Sağlık programları  
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2.5. Animasyon Organizasyonunda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Animasyon organizasyonunda da genel organizasyonlarda uyulması gereken kurallar 

geçerlidir. Yapılacak organizasyon; aktivitelerin oluşturulmasını, hazırlıkların yapılmasını, 

gerçekleştirilmesini, koordine edilmesini ve değerlendirilmesini kapsar. Animasyon 

aktivitelerinin başarısı önce iyi bir organizasyon yapılmış olmasına sonra aktivitelerin 

çekiciliğine, tesisin ve konukların özelliklerine, uygunluğuna, animatörlerin başarısına 

bağlıdır. Organizasyon, sonradan ortaya çıkabilecek aksaklıkları en aza indirir. 

 

Bir organizasyonun ilk basamağı, organizasyonun amacının tam olarak tespit edilmesi 

ile başlar. “Yapılacak organizasyon ile gerçekleştirilmek istenen nedir?” sorusuna yanıt 

aranır. Diğer hazırlıklar bu sorunun yanıtına göre yapılır. 

 

İkinci basamak eldeki kaynakların gözden geçirilmesidir. “İstenilen amaca ulaşmak 

için kullanılabilecek kaynaklar nelerdir? Hangi kaynaklar nerelerde kullanılabilir?” 

sorularına yanıt aranır. 

 

Organizasyonun içeriği belirlenir ve bu içeriğe göre ihtiyaçlar tespit edilir. İnsan gücü, 

araç gereçler, yer-mekân, zaman, tanıtım faaliyetleri gibi ihtiyaç duyulan elemanlar tespit 

edilir. 

 

Her organizasyonun bir bütçesi vardır. Belirlenen ihtiyaçlara göre bütçe oluşturulur. 

 

Planlama aşaması tamamlandıktan sonra hazırlıklara geçilir. Görev alacak personelin 

eğitimi ya da bilgilendirilmesi, araç gereçlerin hazırlanması, provaların yapılması, 

tanıtımların yapılması gibi hazırlıklar tamamlanır. 

 

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra son bir kontrol yapılarak organizasyonun 

uygulanmasına geçilir.  

 

Yapılan her organizasyondan sonra mutlaka değerlendirme yapılmalıdır. 

Değerlendirme, organizasyona katılan konuklarla ve organizasyonu gerçekleştiren ekiple 

ayrı ayrı yapılmalıdır. Değerlendirme sonuçları bir sonraki uygulama ya da organizasyon 

için bir ölçüt olacaktır.  

 

Animasyon programının organizasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar 

şunlardır: 

 

 Farklı nitelikteki aktivitelerle bireysel seçim sağlanmalıdır.  

 Aktivitelerde etkin katılımın yanında izleme, hayal kurma gibi durağan 

faaliyetlere de yer verilmelidir.  

 Turizm psikolojisi açısından turistin bireysel özellikleri, turizm sosyolojisi 

açısından grup özellikleri, turistin konaklama süresi ve ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır.  
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 Programlar teşvik edici olmalıdır.  

 Geçmiş deneyimlerden yararlanılmalıdır.  

 Özel günler, olaylar, törenler, kutlamalar değerlendirilerek farklı gruplar 

arasında iş birliği sağlanmalıdır.  

 Turistlerin bir gruba ait olma güdülerini tatmin etmelerine ve yeteneklerini 

geliştirmelerine olanak verilmelidir.  

 Aktif katılımların sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmalıdır.  

 

Organizasyonun bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Gerçekleştirilmesi planlanan tüm 

faaliyetler, aktiviteler ve gösteriler; tesisin özellikleri, konuk profilleri, beklentiler ve ekip 

dikkate alınarak hazırlanır. Programlar sezonluk olduğu gibi dönemsel olarak da planlanır. 

Hazırlıklar yapıldıktan sonra bütçe işlemleri gerçekleştirilir. Kesinleşen programlarla ilgili 

görev planlamaları yapılır. Kostüm, dekor hazırlıkları, provalar gibi çalışmalardan sonra ekip 

hazır demektir.  

 

Organizasyonun başından itibaren genel müdür, eğlence müdürü, kostümcü, animatör 

gibi tüm ekip çalışmalarda yer alır. Diğer departmanların da eğlence bölümüyle tam uyumlu 

olması gerekir. Çünkü organizasyonun bir aşamasındaki aksaklık veya eksiklik, 

organizasyondan beklenene ulaşılmasını engeller.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Kendimizi ve değer sistemimizi merkeze almadan her varlığa adaletli, tarafsız ve 

nesnel davranmak gerekir. Bu durum hem bize karşımızdan gelen bir sevgi ve saygıyı hem 

de iç huzurunu verir.  

 

Bu iç huzuru kendinize verebilmek için aşağıdaki yönergeleri takip ederek etkinliği 

tamamlayınız.  

 

 Sınıfı birkaç kişilik gruplara ayırınız.  

 Gruplara aşağıda verilen konulardan birini dağıtınız.  

 Her gruptan kendi konusuna dair kaynak taraması ve en az bir röportaj 

yapmasını, kendi bireysel düşüncelerini de ekleyerek belirlenen tarihte sınıfta 

sunmasını sağlayınız.   

 Hazırlık sürecinden iki hafta sonra tüm sunumlar yapılacak şekilde sunum 

tarihlerini belirleyiniz ve gruplara duyurunuz.  

 Gruplar röportajlarını, hukuk eğitimi almış kişilerle yapabilecekleri gibi 

çevrelerindeki ya da sokaktaki insanlarla da yapabilir. 

 Not: Her grubun sunum süresi en fazla bir ders saatidir.  

 

Konular  

 

 Tarafsızlığa karşı gelen sözcükler hangileridir? Bu karşı gelen sözcüklerden 

hangisi sizi tanımlar? Neden? 

 Hayatta tarafsızlık nasıl sağlanır?  Günlük yaşantınızda karşılaştığınız 

sorunlarınızdan da yararlanarak açıklayınız.  

 Tarihte adalet simgesi olarak tanınan insanlar kimlerdir? Hayatlarından 

örneklerle açıklayınız. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir konaklama tesisindeki animasyon 

organizasyonunu aşağıda yer alan işlem basamaklarını takip ederek gözlemleyiniz, sonucu 

sunum yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Animasyonun organizasyonunda 

görevli personeli belirleyiniz. 

 Konaklama tesisiyle irtibata 

geçebilmelisiniz. 

 Görevli personeli şema halinde 

gösterebilmelisiniz. 

 Animasyon organizasyonundaki 

personelin niteliklerini belirleyiniz. 

 Personelin niteliklerini materyal bilgi 

sayfasından yararlanarak 

karşılaştırabilmelisiniz. 

 Organizasyon yapısını şema hâlinde 

çiziniz.  

 Kendi organizasyon şemanızı özel 

güvenlik tedbirlerini alarak 

oluşturabilmelisiniz. 

 Gözlemlediğiniz organizasyonu sunum 

hâline getiriniz.  

 Sunumun ne ile yapılacağını 

belirleyebilmelisiniz. 

 Sunumuzu sınıfta öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 Sunumunuz belirlenen zamanda yapmaya 

dikkat edebilmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Konaklama tesislerinde animasyon hizmeti, otel bünyesi ve şirket olmak üzere iki 

şekilde sunulur. 

 

2. (   ) Otel bünyesinde animasyon departmanında çalışanlar doğrudan otele bağlıdır. 

 

3. (   ) Organizasyon şeması tüm konaklama tesislerinde aynıdır ve farklılık göstermez. 

 

4. (   ) Organizasyon şemasına bakarak ast – üst ilişkileri saptanabilir. 

 

5. (   ) Eğlence koordinatörleri sadece zincir otel gruplarında bulunur. 

 

6. (   ) Aynı konaklama tesisinde eğlence koordinatörü ile eğlence müdürü birlikte görev 

almazlar. 

 

7. (   ) Spor animatörleri tek çeşittir ve hepsi aynı işi yapar. 

 

8. (   ) Çocuk animatörlerinin şefi animasyon şefidir. 

 

9. (   ) Djlerin geniş bir müzik repertuarına sahip olmaları gerekir. 

 

10. (   ) İyi bir animatör iletişime açık olmalıdır. 

 

11. (   ) Animatörler en az iki yabancı dili iyi bir şekilde konuşabilmelidir. 

 

12. (   ) Misafirler rahatlama, yarışma, dinlenme ve eğlenme amaçlarıyla animasyon 

aktivitelerine katılır. 

 

13. (   ) Sağlık programları, animasyon aktivitelerinin bir çeşididir.  

 

14. (   ) Animasyon aktiviteleri planlanırken geçmiş deneyimlerden yararlanılmaz. 

 

15. (   ) Bir organizasyonun ilk basamağı hitap edilen kitlenin tespit edilmesidir. 

 

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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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Konaklama tesislerinin fiziksel alanlarına göre animasyonun uygulama alanlarını 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Konaklama tesislerinde sunulan animasyon aktivitelerinin türleri hakkında 

çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri derleyiniz. 

 Konaklama tesisi dışında gerçekleştirilen animasyon aktiviteleri hakkında çeşitli 

kaynaklardan araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri derleyiniz. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta öğretmen ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ANİMASYONUN UYGULAMA ALANLARI 
 

Animasyon hizmetleri, genellikle konaklama tesisleri ve tatil köylerinde misafirlerin 

güzel vakit geçirmeleri için kullanılsa da günümüzde konaklama tesisleri dışında da 

animasyon hizmetlerine ve aktivitelerine sıklıkla rastlanır. Turizmden bağımsız bir şekilde 

fuarlarda, festivallerde, alış veriş merkezlerinin özel etkinlik alanlarında, çocuk kulüplerinde, 

açılışlarda, özel gün ve kutlamalarda animasyon hizmetlerinden sıklıkla yararlanılır. 

 

3.1. Konaklama Tesislerindeki Animasyon Uygulamaları 
 

Konaklama tesisleri, misafirlerin memnuniyet düzeylerini artırmak, ekstra kazanç elde 

etmek ve hizmet kalitelerini artırmak için animasyon aktivitelerine tesislerinde yer verir. 

Fiziki alanlarına, hitap ettikleri misafir kitlesinin özelliğine, bütçelerine ve animasyon 

aktivitelerine verdikleri öneme göre farklı animasyon aktivitelerine tesislerde yer verilir. 

 

Animasyon faaliyetleri konaklama işletmelerinde bir zorunluluk hâline gelmiştir. 

Kolay uygulanması, konukları etkiliyor oluşu ve işletmeye canlılık kazandırması konaklama 

tesislerinin animasyon faaliyetlerine ilgisini artırmıştır. Ayrıca sunulan kaliteli programlar 

işletmenin saygınlığını artırarak markasına da katkı sağlar. 

 

Türkiye’de özellikle yerli yabancı misafirlerin bir hafta ya da iki hafta konakladıkları, 

her şey dâhil sistemin uygulandığı Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı otellerinde animasyon 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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uygulamalarına sıklıkla yer verilir. Bu otellerin çoğunda çocuklara yönelik aktiviteler de 

gerçekleştirilir. 
 

3.1.1. Yetişkinlere Yönelik Gündüz Aktiviteleri 
 

Animasyon aktiviteleri genellikle sabah 10.00 gibi başlar ve akşam yemeği öncesine, 

17.00 – 18.00’a kadar devam eder. Animatörlerin doğrudan görev almadığı fakat misafirlere 

yardımcı ve yönlendirici oldukları masa tenisi, mini golf, basketbol, futbol, kort tenisi, 

satranç, langırt, tavla gibi aktivitelerin yanında bizzat animatörlerin yaptırdığı aktiviteler 

vardır.  
 

Yetişkinlere yönelik gündüz aktivitelerinin çeşitleri ve uygulama alanları şunlardır: 
 

 Jimnastik 
 

Açık, yeşil alanlarda ya da kapalı alanlarda uygulanır. İnsanların güne zinde 

başlamalarına yardımcı olur. Günün ilk aktivitelerindendir. Mat kullanılır. Genellikle sabah 

10.00 – 10.30 civarında aktivite yapılır. 
 

 Yoga 
 

Fazla kalabalık ve gürültünün olmadığı açık, yeşil alanlarda, gölgeli deniz manzaralı 

alanlarda ya da kapalı alanlarda uygulanır.  İnsanların bedenlerinin ve zihinlerinin 

rahatlamasına yardımcı olur. Günün ilk aktivitelerindendir. Mat kullanılır. Genellikle sabah 

10.00 -10.30 saatleri arasında yoga aktivitesi yapılır. 
 

 Su jimnastiği 
 

Havuzda yapılır. Spor animatörü su dışında, misafirler ise su içinde olur. Sosis, mat 

gibi malzemeler kullanılabilir. Genellikle sabah 11.00 – 11.30 civarı yoğun katılımın olacağı 

ana havuzda aktivite yapılır. Görsellik açısından tesise zenginlik katar. 

 

Fotoğraf 3.1: Su jimnastiği aktivitesi 
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 Zumba 

 

Tesisin kapalı alanlarında yapılması tercih edilebilir. Aynanın olacağı bir oda zumba 

için uygundur fakat açık alanlarda da aktivite yapılabilir. Dans figürleri içeren fitness 

egzersizi şeklinde tanımlanabilecek zumba kişilere canlılık katar. Genellikle 16.00 ile 17.00 

saatlerinde aktivite yapılır. 

 

 Kangoo-jump 

 

Paten benzeri bir ekipman ile yapılan aktivitedir. Geniş, açık alanlarda yapılır. Yaylı 

ayakkabı sayesinde kanguru gibi zıplayarak yapılan bir fitness etkinliğidir. Yeniliğe açık 

misafirlerin ilgisini çeker.  Gün içinde 10.30 ya da 16.30 civarında yapılır. 

 

Fotoğraf 3.2: Kangoo-jump aktivitesi 

 Step – aerobik 

 

Açık, yeşil alanlarda ya da kapalı alanlarda uygulanır. İnsanların step ve aerobik 

hareketleriyle streslerini atmalarına yardımcı olur. Step tahtası kullanılır. Genellikle 16.00 ile 

17.00 saatlerinde aktivite yapılır. 

 

 Dart 

 

Otellerde en sık karşılaşılan gündüz aktivitelerindendir. Gölge olan açık alanlarda 

uygulanır. Dart tahtası ile oklar kullanılır. Misafirlerin önemli bir beceri gerektirmeden 

sosyalleşmelerini sağlayan bir aktivitedir. Güvenlik önlemlerini almak önemlidir. Genellikle 

15.00 – 15.30 gibi uygulanır. 



 

29 

 

 Bocce 

 

Gülleye benzeyen ağır toplarla oynanan bir oyundur. Genellikle kumluk özel alanlarda 

oynanır. Yabancı misafirlerin çoğunun aşina olduğu ve oynamaktan zevk aldıkları oynaması 

kolay bir aktivitedir. Genellikle sabah 10.30 – 11.00 ile öğleden sonra 16.00 – 16.30 

civarında yapılan bir aktivitedir.  

 

Fotoğraf 3.3: Bocce aktivitesi 

 Plaj voleybolu 

 

Plajda kumluk alanda yapılan bir aktivitedir. Genel katılımın olabileceği çok bilinen 

bir aktivitedir. Kumsalın aşırı ısınmasına ve güneş yanığına karşı önlem alınması gerekir. 

Güneş çok tepeye çıkmadan 11.00 ile 16.30 civarında oynanır. 

 

 Okçuluk 

 

Kalabalığın olmadığı açık alanlarda uygulanır. Güvenlik önlemlerini almak hayati 

önemdedir. Aktivite programına göre günün değişik saatlerinde uygulanabilir. Konusunda 

bilgili ve uzman animatörlerin görev alması gereklidir. 

 

 Su topu 

 

Havuzda oynanan bir aktivitedir. Misafirlerin bir yandan serinlemeleri bir yandan da 

eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanır. Genellikle 11.30 – 12.00 ile 15.00 – 16.00 arasında 

uygulanır.  

 

 Havuz oyunları 

 

Tüm spor animatörlerinin katılımı ile ana havuzda yapılan aktivitelerdir. Animasyon 

ekibinin yaptığı ana aktivitelerdendir. Katılmasalar da diğer otel misafirleri aktiviteyi izleme 

olanağına sahiptir. Aktivite sonunda genelde ekibin grup dansı katılımcı misafirler ile 
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birlikte yapılır. Eğlence müdürü ya da animasyon şefi bu aktiviteyi yönetir. 12.00 – 12.30 

saatleri arasında yapılır. 

 

 Havalı tüfek 

 

Saçma ya da küçük bilyeler atan havalı tüfek ile güvenliği sağlanmış ve tenha olan 

alanlarda oynanan bir aktivitedir. Silahlara ve atış yapmaya ilgisi olan misafirlerin 

katılabileceği eğlenceli bir aktivitedir. Güvenlik önlemlerinin alınması hayati önemdedir. 

Gün içinde aktivite programına bağlı olarak farklı saatlerde yapılabilir.  

 

 Su sporları 

 

Denize kıyısı olan otellerin çoğunda su sporları aktiviteleri de vardır. Su kayağı, 

yelken, rüzgâr sörfü, muz ve ringo bunlardan bazılarıdır. Su sporları aktiviteleri genellikle 

animasyon departmanından bağımsız bir şekilde yürütülür. Dışarıdan hizmet satın alma 

yoluyla da bu aktiviteler yaptırılabilir. 

 

 Gag 

 

Çeşitli kostüm ve aksesuarlar ile farklı kılıklara girerek tesisin genelde havuz 

kenarında, misafirleri eğlendirici şekilde yapılan canlandırmalar olan gagler genellikle 

öğleden sonra 14.30 ile 15.00 saatleri civarında gerçekleştirilir. 

 

 Sanat etkinlikleri 

 

Kilden çömlek yapımı, ebru, halı dokuma, heykel yapımı gibi sanatsal etkinlikler 

animasyon uygulamalarının bir parçası olarak otellerde yapılan aktivitelerdendir. 

 

3.1.2. Çocuklara Yönelik Gündüz Aktiviteleri 
 

Çocuk kulübü (mini kulüp) genelde 09.30 ile 18.00 arasında hizmet verir. 

Çocuklarını getiren aileler karşılanıp kayıt edilerek çocuklar mini kulübe alınır. Çocuklar 

öğle yemeği dâhil tüm günü mini kulüpte geçirebilirler. 

 

 Resim ve el işi etkinlikleri 
 

Mini kulübün kapalı ya da gölge olan açık alanlarında kağıt işleri, boyama, kolaj 

çalışmaları ve yoğurma maddeleri ile yapılan etkinliklerdir. Çocuğun kendi başına da vakit 

geçirmesine olanak sağlayan aktivitelerdir. 
 

 Havuz oyunları 
 

Çocuk animatörlerinin gözetimi ve eşliğinde havuzda kaydıraktan kayma, top 

yakalama ve yüzme gibi oynanan oyunlardır. Çocukların gözetim altında olduklarından emin 

olunmalıdır. 
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 Spor aktiviteleri 
 

Mini golf, basketbol, futbol ve duvara tırmanma gibi spor aktiviteleri 9-12 yaş 

aralığındaki çocuklarla genellikle yapılan aktivitelerdir. 
 

 Dramatik etkinlikler 
 

Drama, doğaçlama, dans, şiir söyleme, hikâye okuma gibi dramatik etkinlikler mini 

kulüplerde yapılan aktivitelerdir. İzci kostümleri giyip bir yerde çadır kurma, yamyam 

kıyafetleri giyip tesiste gezinme gibi aktiviteler de örnek olarak verilebilir. 
 

 Yüz ve vücut boyama 
 

Çocukların çok fazla ilgisini çeken ve talep edilen bir aktivitedir. Gün içinde her 

zaman yapılabilir. Kedi, köpek, kelebek gibi hayvan figürlerinin, Süpermen, Örümcek Adam 

gibi hayal kahramanlarının ve daha değişik figürlerin kullanılmasıyla yapılan bir aktivitedir. 

Kullanılan malzemenin çocukların sağlığı için uygun malzeme olmasına ve çocukların 

alerjilerinin olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Fotoğraf 3.4: Yüz boyama aktivitesi 

 Doğal madde oyunları 
 

Sahilde ya da kumluk bir alanda oynanabilecek kumdan kale yapma, kuma isim 

yazma gibi oyunlar ile bitki ekme, yetiştirme gibi toprakta yapılan aktivitelerdir. 
 

 Masa oyunları 
 

Uno, satranç ve dama gibi masada oynanabilecek aktivitelerdir. Özellikle uno kartları 

ile oynanan oyunlar çocuklar için çok caziptir. 
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 Müzik etkinlikleri 
 

Ritim tutma, şarkı dinleme, söyleme, müzikli öykü canlandırma gibi müzik etkinlikleri 

mini kulüpte yapılan aktivitelerdendir. 
 

 Özel organizasyonlar 
 

Doğum günü kutlama, pizza ve kurabiye yapımı gibi özel organizasyonlar ve 

aktiviteler mini kulüpte yapılan aktivitelerdendir. 
 

3.1.3. Yetişkinlere Yönelik Akşam Aktiviteleri 
 

Gün boyu eğlenceli ve sportif aktivitelere katılan misafirler özellikle akşam 

yemeğinden sonra içeceklerini alıp bir gösteri, yarışma ya da sunum izlemek ister. Bu 

gösteriler otellerin açık hava tiyatrolarında (amfitiyatro) gerçekleştirilir.  
 

Yetişkinlere yönelik amfitiyatroda yapılan akşam animasyon aktiviteleri şunlardır: 
 

 Skeç 
 

Farklı milletten ve dilden misafirlerin geneline hitap edebilecek az sözlü kısa ve 

eğlenceli skeçler sıklıkla tercih edilir ve uygulanır. Bu skeçlere seyircilerden de katılım 

sağlanabilir ve etkileşimli bir şekilde yapılan skeçler misafirlerin keyifli vakit geçirmelerini 

sağlar. 

 

Fotoğraf 3.5: Animasyon gösterisi 

 Halk oyunu 

 

Türk kültürünü yansıtacak şekilde genellikle özel ekipler tarafından sunulan halk 

oyunları yerli-yabancı tüm misafirlerin ilgisini çeker. Kalabalık animasyon ekipleri gerekli 

prova ve çalışmaları yaparak gösterileri kendileri sunabilir fakat profesyonellik gerektiği için 

genelde bu aktivite dışarıdan satın alınır. 
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 Yarışma 

 

Tüm animasyon ekiplerinin mutlaka bir gece yarışma aktiviteleri vardır. Sürekli 

yapıldığı ve tecrübe edildiği için en keyifli ve en güzel uygulanan aktivitelerin başında gelir. 

Misafirler doğrudan aktiviteye katıldıkları ve aktivitenin bir parçası oldukları için çok 

eğlenirler. 

 

 Müzikal 

 

Skeç ile dansın iç içe geçtiği gösterilerdir. Koreografik dans figürleri ile 

zenginleştirilmiş kısa tiyatral gösteriler olan müzikaller animasyon ekiplerinin uzun prova ve 

uğraşları sonucunda hazırlanıp sunulur. Misafirlere zengin içerikle keyifli zamanlar yaşatır. 

 

 Bingo 

 

Tombala olarak bilinen oyundur. Kolay yapılabilen bir aktivitedir. Misafirleri 

yormadığı ve zorlamadığı için katılımları kolaydır. 

 

 Dans 

 

Çeşitli şekilde sunulabilen dans aktiviteleri salsa, bachata gibi latin dans gösterileri  

olabilabileceği gibi koreografik dans gösterileri de olabilir. Konusunda uzman dansçılar 

tarafından sunulan modern dans, bale gibi farklı danslar da sunulabilir. Misafirlere görsel bir 

zenginlik sunan dans aktivitelerine akşam gösterilerinde sıklıkla yer verilir. 

 

 Akrobasi 

 

Konusunda eğitim almış uzman kişi ve gruplar tarafından sunulan akrobasi gösterileri 

çocuk, genç ve yetişkin tüm misafirlerin ilgisini çeker. Dışarıdan satın alınan bir aktivitedir. 

 

 Sihirbazlık gösterisi 

 

Özel yeteneğin sergilenmesine yönelik bir aktivite olan sihirbazlık gösterilerine 

otellerde sıklıkla rastlanmaz. Konusunda uzman profesyoneller tarafından yapılan gösteriler 

dışarıdan satın alınan aktivitelerdendir. 

 

 Sahil partisi (beach party) 

 

Sahilde çeşitli yarışmalar ile yapılan aktivitedir. Köpük sistemi kullanılabilir, ateş 

yakılabilir. Deniz kıyısında kendine özel plajı olan otellerin sıklıkla tercih ettiği bir akşam 

aktivitesidir.  
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DJ performansı 

 

Amfitiyatroda yapılan gösterilerden sonra otel diskosunda müzik yayını yapılır. 

Animasyon departmanında görev alan DJ, canlı müzik performansı ile misafirlerin 

eğlenmesini sağlar. 

 

 Diğer aktiviteler 

 

Yukarıda bahsedilen aktiviteler haricinde tesisin ve animasyon personelinin 

özelliklerine göre de çeşitli aktiviteler ve gösteriler düzenlenebilir. 

 

3.1.4. Çocuklara Yönelik Akşam Aktiviteleri 
 

Gün boyu eğlenceli ve sportif aktivitelere katılan misafirler özellikle akşam 

yemeğinden sonra içeceklerini alıp bir gösteri, yarışma ya da sunum izlemek ister. 

 

 Mini disko 

 

Çocuk animatörleri eşliğinde çocuklarla sahnede yapılan bir etkinliktir. Henüz yemek 

vakti devam ederken ailelerinin yanlarından çocuk animatörlerince alınan çocuklar ile çeşitli 

müzikler eşliğinde danslar edilir. Çocuklarının sahnede bir gösteri sunmaları ailelerin çok 

hoşuna gider ve bu gösteri zevkle izlenir. Seyircilerin karşısına çıkıp dans etmek çocukların 

da çok zevk aldıkları bir aktivitedir. 

 

Fotoğraf 3.6: Mini disko aktivitesi 

 Yeteneğini sergile 

 

Çocuklar, çocuk animatörleri eşliğinde sahneye çıkıp şarkı söylemek, şiir okumak, 

dans etmek gibi yeteneklerini sergilerler. Çocukların kendilerini ifade imkânı bulmaları 

onları çok mutlu eder. 
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3.2. Konaklama Tesisleri Dışındaki Animasyon Uygulama Alanları 
 

Konaklama tesislerinin dışında da animasyon faaliyetlerinin kullanıldığı farklı alanlar 

vardır. Özel organizasyon şirketleri aracılığıyla birçok organizasyonun içinde farklı 

amaçlarla animasyon gösterilerine yer verilir. Tanıtım, eğlence, bilgilendirme, kaynaşma, 

özel gün kutlamaları gibi amaçlarla özel animasyon organizasyonları gerçekleştirilir.  

 

Animasyon faaliyetlerine yer verilen özel organizasyon türleri şunlardır: 

 

 Fuarlar  

 Festivaller  

 Sergi ve panayırlar  

 Açılışlar 

 Alışveriş merkezi (AVM) etkinlikleri 

 Bayramlar ve kutlamalar 

 Spor müsabakaları 

 Anaokulları ve çocuk kulüplerinin etkinlikleri 

 

Özel organizasyonlar içinde gelen izleyici ve katılımcıların ilgisini çekebilmek, 

firmaların ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kutlama yapmak veya eğlendirmek amaçlı 

faaliyetler yer alır.  
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

 

Aşağıdaki metin bir gazete haberinden alınmıştır. Haberi okuyunuz ve siz de bu tür bir 

başarı öyküsü anlatan gazete haberi bulunuz. Bulduğunuz haberi okul panosunda 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Paralimpik Yüzmede Avrupa Şampiyonu Yüzücümüz Beytullah Eroğlu'nun Azim 

Dolu Başarı Öyküsü 

 

Doğuştan iki kolu olmayan ve kalça çıkığı nedeniyle bir ayağı diğerinden 12 santim 

kısa olan Beytullah Eroğlu'nun başarılarla dolu bir hikâyesi var. 

 

Eroğlu; 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatlarında kurbağa, kelebek, sırtüstü ve 200 

metre karışıkta yarıştı ve paralimpik 7.si oldu. 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme 

Şampiyonası 50 metre sırtüstünde Dünya 3.sü, 50 metre kelebekte Dünya 4.sü oldu. 2011 

yılında Berlin'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya, 200 

metre karışıkta gümüş madalya kazandı.  

 

1. Böyle bir başarı öyküsünü okuduğunuzda engelli insanlara bakış açınızda bir 

değişiklik oldu mu? Neden? 

 

 

 

 

2. Siz  Beytullah Eroğlu’nun yerinde olsaydınız neler hissederdiniz? 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konaklama tesislerindeki uygulama alanları 

ve konaklama tesisleri dışındaki uygulama alanları hakkında karşılaştırmalı sunum hazırlayıp 

izleyiniz. Arkadaşlarınızla ikisi arasındaki farklılıkları tartışınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Konaklama tesislerindeki uygulama 

alanlarını araştırınız.  

 Bilgi sayfasından uygulama alanları 

konusundan faydalanabilmelisiniz.  

 Konaklama tesisleri dışındaki uygulama 

alanlarını araştırınız.  

 Bilgi sayfasından uygulama alanları 

konusundan faydalanabilmelisiniz. 

 Konaklama tesisleri dışındaki uygulama 

alanlarını araştırarak güvenlik 

tedbirlerini alabilmelisiniz.  

 Topladığınız bilgilerle sunum 

hazırlayınız.  

 Sunumu ne ile yapacağınızı 

belirleyebilmelisiniz.  

 Sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.  
 Sunumu belirlenen zamanda yapmaya 

dikkat edebilmelisiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Konaklama tesisleri, misafirlerin memnuniyet düzeylerini artırmak için animasyon 

aktivitelerine tesislerinde yer verir. 

 

2. (   ) Animasyon aktiviteleri genellikle sabah 10.00 gibi başlar. 

 

3. (   ) Paralimpik oyunlar çeşitli engelli grupların katıldığı çok sporlu bir etkinliktir.  

 

4. (   ) Köpük sistemi kullanılıp ateş yakılarak çocuklara sahil partisi yapılabilir.  

 

5. (   ) Bocce çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerdendir. 

 

6. (   ) Özel organizasyonlar içinde gelen izleyiciyi eğlendirmek amaçlı faaliyetler yer 

alır. 

 

7. (   ) Mini disko sahnede yapılan bir etkinlik değildir. 

 

8. (   ) Müzikal, skeç ile dansın iç içe geçtiği bir gösteridir. 

 

9. (   ) Okçuluk, su sporu ve havuz oyunları gece yapılan aktivitelerdendir. 

 

10. (   ) Kangoo-jump, yaylı ayakkabı sayesinde kanguru gibi zıplayarak yapılan bir 

fitness etkinliğidir. 

 

 

 

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 Değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi misafirlerin animasyon aktivitelerine katılım nedenlerinden 

değildir? 

A) Rahatlama 

B) Yaratıcılık 

C) Sosyalleşme  

D) Gösteri ve dışavurum 

E) Çevreyi tanıma 

 

2. Zincir otel gruplarında ve bazı animasyon şirketlerinde bulunan ve birden çok otelin 

animasyon departmanından sorumlu olan kişi kimdir? 

A) Eğlence müdürü 

B) Animasyon şefi  

C) Otel koordinatörü 

D) Mini kulüp şefi 

E) Eğlence koordinatörü 

 

3. Aşağıdakilerde hangisi çocuklara yönelik akşam aktivitesidir? 

A) Sahil partisi 

B) Halk oyunu  

C) Havuz oyunları  

D) Mini disko 

E) Su sporları  

 

4. Aşağıdakilerden hangi yetişkinlere yönelik aktiviteler arasında yer almaz? 

A) Skeç  

B)  Mini Disko 

C)  Akrobasi  

D)  Bingo 

E)  Dj performansı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik düzenlenen dramatik etkinliklerden biri 

değildir? 

A) Drama 

B) Dans 

C) Şiir söyleme 

D) Yüz boyama 

E) Doğaçlama 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi genellikle dışarıdan satın alınan bir akşam animasyon 

aktivitesidir? 

A) Akrobasi gösterisi 

B) Yarışma 

C) Skeç 

D) Bingo 

E) Mini disko 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi konaklama tesisinde gerçekleştirilecek tüm spor 

aktivitelerinin uygulanmasından sorumlu olan animatördür? 

A) Genel spor animatörü 

B) Animasyon şefi 

C) Spor animatörü 

D) Oyun animatörü 

E) Çocuk animatörü 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi konaklama tesisleri dışındaki animasyon uygulama 

alanlarından değildir? 

A) Fuarlar  

B) Dj performansı 

C) Festivaller  

D) Sergiler 

E) Açılışlar 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişiye özel organizasyonlar arasında yer alır?  

A) Su sporları 

B) Doğum günü kutlama 

C) Panayırlar 

D) Havuz oyunları  

E) Tiyatro 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi konaklama tesislerinde uygulanan spor aktivitelerinden 

değildir? 

A) Dart 

B) Bingo 

C) Okçuluk 

D) Spor müsabakaları 

E) Plaj voleybolu  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 B 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 E 

3 D 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 B 

9 B 

10 D 
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