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Turist Animasyonu Programı Tarihçe 

05 Ocak 2012 tarihinde İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuş olan 

yüksekokulumuz bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ve Seyahat-Turizm ve Eğlence 

Hizmetleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Turizm Animasyonu Programı ise Seyahat-

Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümünde yer alan programdır. Yüksekokulumuzun ismi üniversitemiz 

senatosunun kararı ile 2015 yılında Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 

Taban ve Tavan Puanlar 

2020 yılı TYT puanlarına göre normal öğretim için açılan kontenjan 40 olup programımızın 

taban puanı 211.67813 olmakla birlikte başarı sırası 1534322’dir. İkinci öğretim için açılan kontenjan 

yine 40 olup taban puan 185,49008   başarı sırası 1736381’dir. 

Turizm Animasyonu Programı hangi düzeyde eğitim veriliyor? 

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü altında Turist Rehberliği Programı Ön lisans 

seviyesinde örgün öğretim ve ikinci öğretim şeklinde öğretime devam etmektedir. 

Turist Animasyonu Programının Amacı 

Turizm Animasyonu bölümü konaklama hizmeti veren tesislerde veya sahne gösterilerinde 

görev alabilecek "Animatör"ler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, 

animatörlük mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu 

derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler 

bulunmaktadır. Böylece, Turizm Animasyonu Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde 

disiplinler arası çalışmalarla turizm animasyonunu tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar 

yetiştirmektedir. 

Turist Animasyonu Programı Ders Planı 

Toplam ders sayısı 

1.dönem 9 zorunlu 2 seçmeli 

2.dönem 9 zorunlu 3 seçmeli 

3.dönem 8 zorunlu 2 seçmeli 

4. dönem 7 zorunlu 2 seçmeli ders   

Dersler başarıyla geçildikten sonra öğrenci 120 AKTS tamamlayarak mezun olur. 

 

Mezunların Nitelikleri 

Turizm Animasyon alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda 

alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla 

tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi 

gerekir. 



Bu programdan mezun olan öğrenciler Animatör olarak mezun olacaklardır. Turistik 

işletmelerde rekreatif faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan rekreasyon liderleri ve turizm 

animatörleri olarak çalışabileceklerdir. Periyodik olarak açılan kurslara katılım sağladıklarında Gençlik 

ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarında kamp lideri olarak görev alabilirler. Yurt içi ve yurt 

dışındaki çeşitli rekreasyon kamplarında gerekli mesleki yeterlilikleri sağladıkları takdirde görev 

alabilirler. Bu programdan öğrencilerimiz turistik işletmelerin yanı sıra, turizm rekreasyonu 

çalışmalarının yapıldığı, gençlik kamplarında, sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin yürütüldüğü 

animasyon şirketlerinde, çocuk kulüplerinde ve anaokullarında meslek stajlarını yerlerine getirebilirler.  

Sosyo-Kültürel Faaliyetler 

 Öğrencilerimiz okulumuzda çalışmaları sürdürülen sportif aktivitelere katılım sağlayabilir ve 

okulumuzda her yıl faaliyetlerini sürdüren voleybol ve futbol takımlarında görev alabilirler.  

Bununla birlikte okulumuzda yürütülen Türk halk oyunları topluluğunun ve tiyatro 

topluluğunun çalışmalarına gönüllü olarak katılım sağlayabilirler.  

Bununla birlikte öğretim elemanlarımızca sürdürülen 01.10.2021 başvuru yapılması planlanan 

kabul gördüğü takdirde 2022 yılı Mayıs ayında Marmaris ilçemizde gerçekleştirilmesi planlanan  

‘’TURİZM REKREASYONU’’ konulu gençlik değişimi projesi aktivitelerine katılım sağlayabileceklerdir.  

Programımız öğrencileri için periyodik olarak Avrupa birliği gençlik değişim projelerine yönelik 

bilgi aktarımları ilgili derslerde ilgili öğretim elemanlarımızca gerçekleştirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 


