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ÖZ
Bu araştırmanın amacı turizm sektörünün en önemli departmanlarından
birisi olan animasyon departmanına yönelik turizm eğitimi alan
öğrencilerin bakış açılarının belirlenmesi ve departmana ilişkin tutumların
demografik değişkenlere göre farklılığının incelenmesidir. Bu amaçtan
hareketle, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinin farklı bölümlerinde ve
sınıflarında okuyan 846 öğrenci üzerinde anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analizler, t testi ve
ANOVA testleri kullanılarak yorumlanmıştır. Söz konusu analizler
sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün
animatörlük mesleğine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve
animatörlük mesleğine yönelik tutumun yaşa, bölümlere, sınıflara ve staj
yapma durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
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The aim of this research is to determine the perspectives of the students
who are interested in tourism education for the animation department
which is one of the most important departments of the tourism sector and
to examine the difference of the attitudes of the department according to
the demographic variables. Starting from this aim, a questionnaire was
applied to 846 students who were studying in different departments and
classes of Gazi University Tourism Faculty. The obtained data were
interpreted using descriptive analyzes, t test and ANOVA tests. As a result
of these analyzes, it has been determined that the majority of the students
who participated in the research have negative attitudes towards the
animator's profession and that the attitude towards the animator profession
differs according to age, departments, classes and internship status.

