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Bölümün amacı

Turizm sektöründe çalışacak eğitimli ve dürüst öğrenciler 
yetiştirmek amaçlanmaktadır. Turistik işletmelerdeki ara eleman 

açığını kapatacak elemanlar yetiştirmek. Bölge ve ülkemiz 
genelinde istihdama katkıda bulunmak.

Bölümün Hedefi

Öğrenciler turizm ile ilgili işletmelerdeki ara eleman açığını 
kapatmak için eğitilmektedir. Turizm sektörü hakkında teorik ve 

uygulamalı eğitimler verilmektedir. Turizm sektöründe daha 
kolay iş bulma imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Öğrenme Çıktıları 1. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda 

bilgi olmak,

2. İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olmak,

3. Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilmek,

4.Alanında yeterli olabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip 

olmak,

5.Üretilmiş olan hizmeti tüketicinin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda sunmak için gerekli olan kültürel,  hukuksal, 

finansal,  yönetsel konularda bilgi sahibi olmak,  araştırmalar 

yapabilmek ve gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullnabilmek,

6.Genel turizm hakkından bilgi sahibi olmak, tur operatörlüğü ve 

tur planları yapabilmek,  kongre ve seminer organizasyonları 

yapabilmek,

7.Türkiye’de uygarlık kurmuş devletlerden kalan turizm 

değerlerini bilmek, Türkiye Coğrafyasını yakından tanımak,

8.Karşılayıcı acente işletmesini organize edebilmek,  biletleme 

işini yönetme ve yapabilme;  karşılayıcı acente ve biletleme 

otomasyon sistemlerini kullanabilmek,

9.Turizm rehberliği ve rezervasyon işlemlerini yapabilmek, 

işletmelere karşı olabilecek reklamasyonu engelleyebilmek,

10.İlgili oldukları İş ve sosyal güvenlik mevzuatını ve etiğini, 

İnsan kaynakları yönetimini,  dosyalama ve arşivleme 
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sistemlerini bilmek, 

11.Temel işletme,  ekonomi ve muhasebe bilimi kavramlarına 

hâkim olmak, kalite standartlarını ve sistemleri bilmek,

12. İşletme iç ve dış çevresi arasında iletişim kurabilme, iletişim 
tür ve şekillerini kavrayabilme, gerektiğinde konuk ve işletmeler 
için pratik iletişim çözümleri sunabilmek ve iletişim teknolojilerini 
kolaylıkla kullanabilmek.

Eğitim Öğretim 
Yöntemleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı ders planında yer alan 
dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-

öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde turizm ve seyahat hizmetleri 

alanında 120 ECTS kredi ile önlisans diploması vermektedir.

Kabul Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından 

belirlenir.

Üst Kademeye 
Geçiş

DGS sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçilmektedir. Ayrıca 
Açık Öğretime doğrudan geçiş yapılarak 4 yıllık lisans mezunu 

olunmaktadır.

Mezuniyet 
Koşulları

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini ve 40 iş günü stajını 
tamamlayarak programdan mezun olur.

Ölçme ve 
Değerlendirme 
Yöntemleri

Toplam 14 hafta eğitim süresi içinde ara sınav, final sınavı ve 
bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bunlar dışında uygulamalı 

sınavlar ve öğrencinin kendini geliştireceği sunum ve de 
araştırma ödevleri verilmektedir. Daha geniş bilgi için ders 

planına ve ders planlarına bakılabilir.
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