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TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 
GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ  

GĠRESUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

SEYAHAT TURĠZM VE EĞLENCE HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠ 
FORMU 

 

Bölüm Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri  

Bölüm 
Başkanı Öğr.Gör. Seval Coşkun ATEŞ 

Bölümün 
amacı 

Seyahat hizmetleri üretimi ve yönetimi sürecinde bölgemiz ve ülkemiz turizm 

sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini karşılamaya yönelik meslek 

elemanları yetiştirmek. 

Bölümün 
Hedefi 

1-      Ülkemiz turizm sektörünün geliştirilerek marka olmasında ve ülkemizin 

dünyaya tanıtımında etkili olabilecek, 

2-      Ülkemiz insanının sahip olduğu misafirperver davranış özelliklerini sektör 

içinde kuracağı insan ilişkilerinde gösterebilecek, 

3-      Başta acenteler ve seyahat şirketleri olmak üzere turizm ve seyahat 

alanlarında faaliyet gösteren her türlü alt yapı ve üst yapıya ilişkin işletme ve 

kurumlarda çalışabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek, 

4-      Seyahat Acentelerinin operasyon, rezervasyon ve biletleme 

departmanlarında, acente prosedürlerine uygun olarak acente operasyon işlemleri, 

rezervasyon işlemleri ve biletleme işlemleri organizasyonlarını kendi başına 

yapma bilgi becerisine sahip, 

5-      Turizm ve seyahat alanında kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, 

6-      Ulaştırma hizmetleri alanındaki yenilikleri takip ederek öğrendiği tüm bilgi ve 

becerileri sektör içinde kullanabilecek 

 Nitelikli ara elman yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrenme 
Çıktıları 

1-      Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle 
bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar. 

2-      Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve 
bunların önemini kavrar. 

3-      Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl 
yürütüldüğünü kavrar. 

4-      Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir. 

5-      Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında 
bilgi sahibi olur. 
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6-      Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm 
sektörü içindeki önemini kavrar. 

7-      Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü 
hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. 

8-      Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. 

9-      Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyeye ulaşmaya 
yönelik önemli bir fırsat yakalar ve yabancı dilde konuklarla iletişim kurmayı 
öğrenir. 

10-  Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını 
çalıştırabilme becerisi kazanır. 

11-  Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları 
yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır. 

12-  Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri 
kazanır. 

13-  Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar. 

14-  Temel olarak turizm olayını global ve yerel makro ve mikro ölçekte algılar. 

15-  Transfer operasyonları, günlük tur programları, kongre ve seminer 
organizasyonlarının ne olduğu ve nasıl yapıldığını kavrar. 

16-  Seyahate ilişkin işletmelerin maliyet hesaplarını ve muhasebe sistemlerini 
öğrenir. 

17-  Türkiye coğrafyası, medeniyetleri ve kültürü hakkında bilgi sahibi olur. 

Meslek ahlakı ve etiği, çevreye duyarlılık, mesleki gelişim, iş gören memnuniyeti 
kavramlarını algılar 
 

Eğitim 
Öğretim 
Metotları 

Eğitim - 

Öğretim 

Yöntemleri* 

Başlıca öğrenme 

faaliyetleri 
Kullanılan Araçlar 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisay, tepegöz 

Tartışmalı 

Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, 

eleştirel düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

Özel Destek / 

Yapısal 

Örnekler 

Önceden planlanmış özel 

bceriler 
  

Role Yapma / 

Drama 

Önceden planlanmış özel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

Problem 

Çözme 

Önceden planlanmış özel 

beceriler 
  

Vaka 

Çalışması 

Önceden planlanmış özel 

beceriler 
  

Beyin 

Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumlaıişleme, 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 
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eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması 

 

 

 

Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme, 

eleştirel düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

Gösterim 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumlar işleme, 

Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve 

anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

Grup 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma 

  

Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, 

Bilişim, yönetsel beceriler, 

takım çalışması 

Özel donanım 

Ödev 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta 

Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, durumları işleme, 

soru geliştirme, 

yorumlama, sunum 

  

İnceleme / 

Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma 
  

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

Konuk 

Konuşmacı 

Dinleme ve anlamlandırma, 

gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 

araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, 

eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, 

Araştırma – yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma, 

yönetsel beceriler, Önceden 

planlanmış özel beceriler 

  

 

 

 

 

Verilen Derece 

Bu bölüm, yüksek öğretimde seyahat turizm ve eğlence hizmetleri alanında 120 
ECTS kredilik kısa seviye  derece sistemine tabidir.  
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Seyahat 
Turizm ve Eğlence Hizmetleri alanında önlisans derecesine sahip olunur.  

Kabul Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı 



 4 

Koşulları çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış 
olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir 
öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, 
her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel 
olarak değerlendirilir.  

Mezunların 
Ġstihdam 
Olanakları ve 
Üst Kademeye 
Geçiş 

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe; 

A grubu Seyahat Acenteleri 

B grubu Seyahat Acenteleri 

C grubu Seyahat Acenteleri  

Fuar ve Organizasyon Firmaları, 

vb. yerlerde çalışabilirler. 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği alanında lisans 
eğitimi veren kurumlara sınavla geçiş yapabilir. 

 

Mezuniyet 
Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması 

gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya 

final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin 

hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, 

mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması 

gerekmektedir.  

Ölçme ve 
Değerlendirme 
Yöntemleri 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş 
bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 


