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Konaklama işletmelerinde misafirlerin eğlenmeleri ve hoşça vakit geçirmeleri için
birçok farklı aktivite düzenlenmektedir. Çocuk kulübü aktiviteleri; ebeveynlerin
daha rahat bir tatil geçirmesine olanak tanırken, diğer yandan da çocukların
eğlenerek; sosyal, psikolojik, fizyolojik ve zihinsel gelişimlerine katkılar
sağlamaktadır. Çalışmada; konaklama işletmelerinde çocuk kulübü çatısı altında ne
tür aktiviteler yapıldığı ve bu aktivitelerin işletmeye, ebeveynlere ve çocuklara
katkılarının neler olduğu, çocuk kulübü animatörlerinin perspektifinden tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; konaklama işletmelerinde eğlence
hizmetleri departmanında çalışan on çocuk kulübü animatörü ile nitel araştırma
yöntemi kullanılarak, yüz yüze görüşmeler yapılmış, yarı yapılandırılmış açık uçlu
sorulara verilen cevaplar içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır.
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Many different activities are held in the hospitality management for the guests to
have fun and enjoy their time. Kid's club activities allow parents to have more
relaxed holiday and on the other hand they contribute to the social, psychological,
physiological and mental development of children by amusing. In this study; it was
determined to find out the types and contributes to the hotels, the parents and the
children of activities from the perspectives of the kid's club animators. Within this
context; face-to-face interviews were held with 10 the child’s clup animators who
are working at the entertainment services department in hotel establishments by
using qualitative research method. The answers given to the semi-structured and
open-ended questions were interpreted by analyzing the content.
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Bu çalışma, 1. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi’nde özet metin olarak sunulan bildirinin genişletilmiş
halidir.

