
 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Turizm sektörünün her alanına yönelik gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun 

ötesinde sektörün nitelikli yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde işletme teorisine hakim bir işletmeyi sevk ve 

idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip; bilimsel bilgiyi işletmecilikte kullanma bilincine ve 

yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. 

B.Hedefler  

Turizm işletmeleri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, en az dört yabancı dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası 

alanda da çalışabilecek, temel turizm teorisine ve genel işletme bilgilerine hakim yöneticilik niteliklerine, iletişim 

becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın ve insani ilişkilerde başarılı bireyler 

yetiştirmek, 

Öğrencileri toplumsal fayda oluşturma, etik anlayıştan ayrılmama, sosyal sorumluluk çerçevesinde uygulamalar 

geliştirme konularında duyarlı kılmak, 

Sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamak, mevcut ve 

potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal 

gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları 

yetiştirmek, 

Ulusal ve uluslararası alanlarda turizm eğitimi veren kurumlar ve işletmeler ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin 

daha iyi yetişmesi, gerekse eğitim programlarının ve olanaklarının sürekli güncellenmesini ve geliştirilmesini 

sağlamaktır. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans konularında bilgi sahibidir. 

2. Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, geliştirir ve bunlar yardımı ile 

sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar. 

3. Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasını tasarlar ve işletir 

4. Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev alır. 

5. Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, 

karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı 

öneriler geliştirir. 

6. Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi ve değerlendirme olanağına 

sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda 

sorumluluk alarak çözüm üretir. 

7. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. 

8. Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi harekete 

geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 

9. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel 

boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak 

değerlendirir. 

10. Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirir, 

onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

11. Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır. 

12. Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini sağlıklı iletişim kurabilecek 

düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi 

dillerden en az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir. 

13. Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından önemini kavrar. Bu kapsamda 

iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin 

korunması ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahiptir. 

14. Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır 

ve bu bölüm dışındaki bölümler hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm 

sektörü içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında da yeterli bilgi 

sahibidir. 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 



Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

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 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
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 

  

 



E. Alınacak Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı bilimi alanında Ön Lisans derecesine sahip olup turizm işletmelerinde orta kademe yönetici olarak 

çalışabilirler. 

F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı 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. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Mezunlarımız turistik işletmeler ve diğer sektörlerde çalışma imkanı bulmaktadır. 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği bölümüne dikey geçiş sağlayabilir ve 

sonrasında Turizm İşletmeciliği bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek 

lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken 120 AKTS kredilik 

dersleri başarı ile tamamlamış olmak. 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

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

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Programı) 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OMAT151 Ticari Matematik 3 0 3 3 4 

OTOI151 Turizm Coğrafyası 3 0 3 3 5 

OTOI153 Genel Turizm 3 0 3 3 5 

 TOPLAM   22 22 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OTOI152 Turizm Ekonomisi 3 0 3 3 5 

OTOI154 Ön Büro Yönetimi ve Otomasyon 

Sistemleri 

2 1 3 3 5 

OHUK152 Temel Hukuk 3 0 3 3 4 

 TOPLAM   22 22 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders 
Kodu 

DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OTOI251 Otel İşletmeciliği 3 0 3 3 3 

OTOI253 Yiyecek İçecek Servisi 2 0 2 2 4 

OTOI255 Turizm Pazarlaması 2 1 3 3 4 

OTOI257 Kat Hizmetleri ve Yönetimi 2 1 3 3 4 

OTOI259 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü  3 0 3 3 4 

OOTO261 Mesleki Yabancı Dil I 1 1 2 2 3 

OTOI263 Turizmde Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   19 19 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders 
Kodu 

DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OTOI252 Seyahat Acenteciliği ve Tur 

Operatörlüğü 

2 1 3 3 4 

OTOI254 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3 4 

OTOI256 Turizmde Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 3 4 

OTOI258 Turizm Mevzuatı 2 0 2 2 4 

OTOI260 Turizm Sosyolojisi 2 0 2 2 3 

OTOI262 Mesleki Yabancı Dil II 1 1 2 2 3 

OTOI264 Turizm İşletmelerinde Finansal 

Yönetim 

3 0 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 18 30 

 

 

  



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 73 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 8 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course Prınc.Of Atatürk And Hıstory Of Turkısh Revolutıon  Code OATA151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite 

gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılabı’nın anlam ve 

önemini anlatmak ve kavratmaktır. 

İngilizce İçerik The aim of this course is to explain and understand the meaning and importance of the 

Turkish Revolution which is a rightful source of pride for the Turkish Nation to the 

university youth who are candidates to undertake important duties in Turkey in the 

future. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, 

Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-

1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 

    X 

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

 

  



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi 

ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

  



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 
8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

  



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

  



Ders Ticari Matematik Kod OMAT151 

Course Business Mathematics Code OMAT151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, temel kavramlar, ticari matematik hesaplamaları ve 

uygulamaları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

In this course, basic concepts, mathematical calculations and commercial practices 

will be discussed. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel Matematik ile ilgili kavramlar ve ticari matematik terimler 

2.Hafta Oran ve Orantı kavramları 

3.Hafta Oran ve Orantı problemleri 

4.Hafta Ortalama çeşitleri 

5.Hafta Ortalama hesaplama teknikleri 

6.Hafta Yüzde ve Binde kavramları  

7.Hafta Yüzde ve Binde hesaplamaları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Maliyet, Satış ve Kar kavramları 

10.Hafta Maliyet ve satış hesaplamaları  

11.Hafta Karışım hesaplamaları 

12.Hafta Faiz kavramı 

13.Hafta Faiz hesaplama 

14.Hafta İskonto Kavramı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Ticari Matematik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 
Muhasebe ve Vergi Uygulamları alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı 

bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak. 
 X    

2 
İşletmenin yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni 

yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek. 
 X    

3 
İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip 

uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak. 
 X    

4 

Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; 

teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine 

uyarlayabilmek. 

 X    

5 
Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu 

sorunlara çözüm önerileri getirmek. 
 X    

6 
İşletmenin finansal iş süreçlerini yönetmek; işletmenin finansal analizini yaparak 

finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek. 
  X   

7 
İşletmenin insan kaynaklarını işletme amaçları doğrultusunda verimli biçimde 

çalışmasını ve gelişmesini sağlayarak yönetme becerisi kazanmak. 
 X    

8 
Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrayabilme, yeni 

üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak. 
  X   

9 

İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapabilecek, muhasebe kayıtlarını 

tutabilecek, mali tabloları hazırlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterliliğe sahip 

olmak. 

   X  

10 

Piyasanın ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanlarda aranan mesleki etik değerlere 

hakim, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili 

uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 X    

11 
Alanına ilişkin bilgileri çok yönlü olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme 

kabiliyetine sahip olmak. 
  X   

12 

Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte güncel ekonomik gelişmeleri takip 

edebilmek ve bu gelişmeleri gerekli işletme fonksiyonu için uygulayabilme 

becerisine sahip olmak. 

  X   

13 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çeşitli faaliyetler 

karşısında verileri yorumlayabilme ve analiz edebilmek, sorunları 

tanımlayabilmek, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

 X    

 

 

  



Ders Turizm Coğrafyası Kod OTOI151 

Course Tourism Geography Code OTOI151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Türkiye´nin genel coğrafyası, genel çizgileriyle Anadolu uygarlıkları, Türkiye´nin doğal 

güzellikleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç 

Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer ülke 

turizm coğrafyaları. Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimlerinin 

ve turizmle ilgili demografik özelliklerinin; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre 

ve bir turistik ürün olarak incelenmesi. 

İngilizce İçerik General geography of Turkey, Anatolian civilizations with the general lines of Turkey's 

natural beauty, Mediterranean Region, Aegean, Marmara region, the Black Sea region, 

Central Anatolia, Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia Region, other countries, 

tourism geography. Tourism activities in Turkey settlement of regional and demographic 

characteristics related to tourism; natural, historical, and archeological attractions and 

examination by a tourist product. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Genel olarak coğrafya ve turizm ilişkisi, Turizm coğrafyasının tanımlaması 

2.Hafta Türkiye’deki turizm türleri 

3.Hafta Marmara bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) 

incelenmesi 

4.Hafta Ege Bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) 

incelenmesi 

5.Hafta Akdeniz Bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel değerler) 

incelenmesi 

6.Hafta İç Anadolu bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel 

değerler) incelenmesi 

7.Hafta Batı Karadeniz Bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel 

değerler) incelenmesi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Doğu Karadeniz bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel 

değerler) incelenmesi 

10.Hafta Doğu Anadolu bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve kültürel 

değerler) incelenmesi 

11.Hafta Güneydoğu Anadolu bölgesinin turistik değerlerinin (doğal güzellikler, Tarihi ve 

kültürel değerler) incelenmesi 

12.Hafta Alternatif turizm türleri ve Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre dağılımı 

13.Hafta Turizmde yeni eğilimler ve Türkiye’nin bu konudaki potansiyeli. 

14.Hafta Türkiye’nin turizm varlıklarını gösteren görsel sunumlar. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm Coğrafyası - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

X     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

   X  

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Genel Turizm Kod OTOI153 

Course General Tourism Code OTOI153 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Turizm ve turist kavramı, turizm çeşitleri, turizmin ülkemizde ve dünyadaki tarihsel 

gelişim süreci, turizmin sosyal, fiziksel ve ekonomik çevre etkileri. 

İngilizce İçerik Tourism and tourist concepts, types of tourism, tourism in our country and the world 

historical development, tourism, social, physical and economic environment effects. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Turizm ve turist kavramlarını öğrenir. 

2.Hafta Turizmin diğer disiplinlerle ilişkisini kavrar. 

3.Hafta Turizmin çeşitlerini öğrenir. 

4.Hafta Turizmin gelişmesine etki eden faktörleri bilir. 

5.Hafta Turizmin endüstrisi hakkında bilgi sahibi olur. 

6.Hafta Turizmde arz ve talep kavramlarını bilir. 

7.Hafta Turizm ve ekonomi ilişkilerini öğrenir. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Turizm ve fiziksel çevre ilişkilerini öğrenir. 

10.Hafta Turizm ve sosyal çevre ilişkilerini öğrenir. 

11.Hafta Türk turizminin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olur. 

12.Hafta Turizm sektörünün sorunlarını öğrenir. 

13.Hafta Uluslararası turizm hakkında bilgi sahibi olur. 

14.Hafta Türk turizminde geleceğe yönelik eğilimler hakkında bilgi sahibi olur. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Genel Turizm - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

X     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

    X 

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

 X    

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

  



Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik 

Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik 

The morphology of Turkish language, types of sentences and sentence types, expression 

disturbances, punctuation marks; Presentation, poem, essay, essay, story, newspaper, 

magazine studies and applications. 

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta  Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

  



Türk Dili - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

    X 

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

  



Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

  



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

  



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

  



Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak turizm ve otel 

işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

  



Ders Turizm Ekonomisi Kod OTOI152 

Course Tourism Economic Code OTOI152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu derste genel olarak ekonomi ve turizm, turizm talebi, turizm arzı, turizm piyasasında 

fiyatın belirlenmesi, turizmde tüketici davranışları, turizmde üretim ve firma 

davranışları, turizm sektörünün ekonomideki yeri ve önemi, turizmin ekonomik 

etkilerinin ölçülmesi. 

İngilizce İçerik This course overall economy and tourism, tourism demand, tourism supply, the fixing of 

prices in the tourism market, tourism, consumer behavior, tourism, manufacturing and 

firm behavior, of the role and importance of economic tourism sector, measuring the 

economic impact of tourism. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Genel olarak ekonomi ve turizm ile ilgili kavramsal çerçeve 

2.Hafta Genel olarak ekonomi ve turizm ile ilgili kavramsal çerçeve 

3.Hafta Turizmde talep, talep oluşumu, talep eğrisi, talep esnekliği 

4.Hafta Turizmde arz, arz oluşumu, arz eğrisi, arz esnekliği 

5.Hafta Turizm piyasası ve turizm piyasasında fiyatın oluşumu 

6.Hafta Turizmde tüketici davranışları 

7.Hafta Turizmde üretim ve firma davranışları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Turizm işletmelerinde kar maksimizasyonu ve firma dengesi 

10.Hafta Piyasalar ve turizm 

11.Hafta Turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri ve önemi 

12.Hafta Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi 

13.Hafta Turizmde ekonomik planlama ve politikalara bir bakış 

14.Hafta Avrupa Birliği turizm politikaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm Ekonomisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

   X  

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

  X   

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

X     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

 X    

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri Kod OTOI154 

Course Front Office Management and Automation Systems Code OTOI154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu derste konaklamada otomasyon programını kullanarak konaklama işlemlerini yapma 

ile ilgili yeterliklerini kazandırılması amaçlanmaktadır. 

İngilizce İçerik This course aims at teaching the competencies related to the accommodation process 

automation program using the accommodation. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Otel yönetim şeması ve Ön büro departmanı yeri, önemi, yönetim şeması 

2.Hafta Ön büro departmanının görevleri ve Ön büro departmanında uyulması gereken kurallar 

3.Hafta Ön büro personelinin genel nitelikleri 

4.Hafta Ön büroda gerçekleştirilen işlemler 

5.Hafta Ön büronun diğer departmanlarla ilişkileri 

6.Hafta Misafir İlişkileri Yönetimi 

7.Hafta Gelir Yönetimi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sistemle İlgili Bilgileri 

10.Hafta Sisteme Giriş-Çıkış ve Değiştirme 

11.Hafta Ön Büro İşlemleri ve Odalar İşlemleri 

12.Hafta Ön Kasa İşlemleri ve Kat Hizmetleri Yönetimi İşlemler 

13.Hafta Arka Büro İşlemleri ve Raporlama İşlemleri Raporlama İşlemleri 

14.Hafta Günsonu Alma ve Rapor Çıktıları Oluşturma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

 X    

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

   X  

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

    X 

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

 X    

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Temel Hukuk Kod OHUK152 

Course Basic of Law Code OHUK152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk 

sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve 

çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif 

hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet 

kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan 

oluşmaktadır. 

İngilizce İçerik The general objective of this course is to provide students with foundations and sources 

of law; legal systems; codification; classification of law and legal systems; national and 

international law; constitutional law; administrative law; personal relations, family law 

(of succession); legal entities; property and ownership; rights and liabilities 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları 

arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları 

2.Hafta Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri 

3.Hafta Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri 

4.Hafta Başlıca hukuk sistemleri 

5.Hafta Hukukun temel kollara ayırımı 

6.Hafta Özel hukuk bilgisi (I) 

7.Hafta Özel hukuk Bilgisi (II) 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kamu hukuku bilgisi 

10.Hafta Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı 

11.Hafta Hukukun çeşitli açılardan uygulanması 

12.Hafta Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet 

13.Hafta Hukuksal işlem ve eylemler 

14.Hafta Hukukta sorumluluk 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Temel Hukuk - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

 X    

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

    X 

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Otel İşletmeciliği Kod OTOI251 

Course Hotel Management Code OTOI251 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Seyahat eden insanların başta konaklama olmak üzere yeme içme, eğlenme gibi 

ihtiyaçlarını yerine getirebilmeye dönük olarak yapılandırılmış personeli mimarisi 

uygulamaları ve konuklarla olan bütün ilişkileri belli kurallara ve standartlara bağlanmış 

olan işletmeleri içerir. 

İngilizce İçerik Eating, including accommodation mainly people traveling drinking is configured to be 

able to fulfill their needs, such as oriented architecture applications, fun staff and all 

relations with guests include businesses which are linked to certain rules and standards. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Konaklama işletmelerine genel bakış 

2.Hafta Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi ve Özellikleri 

3.Hafta Otel işletmelerinde yönetim 

4.Hafta Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi 

5.Hafta Otel işletmelerinde pazarlama 

6.Hafta Otel işletmelerinde muhasebe 

7.Hafta Otel işletmelerinde satın alma 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Otel işletmelerinde ön büro hizmetleri 

10.Hafta Otel işletmelerinde kat hizmetleri 

11.Hafta Otel işletmelerinde yiyecek ve içecek hizmetleri 

12.Hafta Otel işletmelerinde destek hizmetler 

13.Hafta Otel işletmelerinde güvenlik 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Otel İşletmeciliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

   X  

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

 X    

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

    X 

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

    X 

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

X     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Yiyecek İçecek Servisi Kod OTOI253 

Course Food and Beverage Service Code OTOI253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Yiyecek içecek hizmet işletmeciliğinde tam zamanında üretim sistemini ve uygulanan 

servis yöntemlerini, yiyecek içecek döngüsünü ve maliyet kontrolünü öğrenmeyi içerir. 

İngilizce İçerik Food and beverage service in the business full-time production systems and methods of 

the service performed, includes learning the food and beverage cycle and cost control. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yiyecek İçecek Endüstrisine ve Yiyecek İçecek Yönetimine Giriş 

2.Hafta Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları ve Araştırmaları 

3.Hafta Yiyecek İçecek Bölümü ve Organizasyon Yapısı 

4.Hafta Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Hijyen, Sanitasyon ve Güvenlik 

5.Hafta Beslenme 

6.Hafta Mönü 

7.Hafta Servis 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Üretim (Mutfak) 

10.Hafta Bar-İçki Bilgisi ve Servisi 

11.Hafta Yiyecek İçecek Döngüsü ve Maliyet Kontrolü 

12.Hafta Konuk ile İlişkiler ve Şikayetler ile İlgilenme 

13.Hafta Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Pazarlaması 

14.Hafta Uygulama ve genel tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Yiyecek İçecek Servisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

     

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

X     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Turizm Pazarlaması Kod OTOI255 

Course Tourism Marketing Code OTOI255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu derste; pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, 

turistik ürün, turizm piyasası ve turizmde dağıtım sistemleri ile pazarlama ve turizm 

pazarlamasına ilişkin tüm konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, marketing concept, marketing plan, situation analysis, tourism marketing, 

tourism product, market and all issues related to tourism marketing and tourism 

marketing and tourism in the distribution system will be discussed in detail. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Genel olarak pazarlama 

2.Hafta Turizm sektöründe pazarlama 

3.Hafta Pazarlama çevresi 

4.Hafta Pazarlama bilgi sitemi ve pazarlama araştırmaları 

5.Hafta Pazarları analizi ve Pazar bölümleme 

6.Hafta Turizm sektöründe pazarlama stratejileri 

7.Hafta Pazarlama araçları- Pazarlama planı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Pazarlama araçları-Satışların örgütlenmesi 

10.Hafta Pazarlama araçları-Satış geliştirme 

11.Hafta Pazarlama araçları-Fiyatlandırma 

12.Hafta Turizm Endüstrisinde satış geliştirme 

13.Hafta Ödev sunumları ve tartışma 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm Pazarlaması - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

    X 

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

 

  



Ders Kat Hizmetleri ve Yönetimi Kod OTOI257 

Course Housekeeping and Management Code OTOI257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Kat hizmetleri departmanlarında uygulanan yönetim fonksiyonlarını,eğitim 

yöntemlerini ,bilgi akışını, konuk memnuniyeti için hijyen ve güvenlik standartlarını, 

etkin bir kalite kontrol sisteminin önemini içerir. 

İngilizce İçerik Housekeeping management functions implemented in the department, training methods, 

information flow, hygiene and safety standards for guest satisfaction, include the 

importance of an effective quality control system. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kat hizmetleri departmanının önemi ve organizasyon yapısını tanımlayabilme 

2.Hafta Kat hizmetleri departmanının tanımı ve organizasyonu 

3.Hafta Kat hizmetleri departmanında personel işleri 

4.Hafta Kat hizmetleri departmanında yönetim fonksiyonları 

5.Hafta Kat hizmetleri departmanında planlama 

6.Hafta Kat hizmetleri departmanında bilgi akışı 

7.Hafta Kat hizmetleri departmanında kontrol 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kat hizmetleri departmanında bütçeleme 

10.Hafta Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 

11.Hafta Kat hizmetleri departmanında temizlik ve hijyen 

12.Hafta Kat hizmetleri departmanında müşteri odalarının dekorasyonu 

13.Hafta Hijyen ve Güvenlik 

14.Hafta Kat hizmetleri departmanında çamaşırhane yönetimi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Kat Hizmetleri ve Yönetimi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

   X  

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü Kod OTOI259 

Course Food Beverage Cost Control Code OTOI259 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Menü planlaması ve maliyet ilişkisi kurabilmek. Gelir kontrolünü öğrenmek. 

İngilizce İçerik To establish the relationship between costs and menu planning. To learn cost control.  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yiyecek içecek maliyet kontrolü kapsamı ve önemi 

2.Hafta Satın alma 

3.Hafta Teslim alma 

4.Hafta Depolama 

5.Hafta Üretim planlaması 

6.Hafta Fiyatlama yöntemleri 

7.Hafta Üretim ve verim 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Stok takip yöntemleri 

10.Hafta Maliyet kontrolü  

11.Hafta Gelir kontrolü  

12.Hafta Gelir kontrolünde kullanılan sistemler 

13.Hafta Envanter ve Mutfak Kontrolü 

14.Hafta Genel tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

   X  

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

  X   

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

 X    

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

X     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Mesleki Yabancı Dil I Kod OOTO261 

Course Professional Foreign Language I Code OOTO261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce 

öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun 

okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük 

dağarcığını geliştirme. 

İngilizce İçerik Students in levels can obtain information about the area to teach English for specific 

purposes, sentence recognition beyond relations, sentence analysis, using appropriate 

reading skills to study and understand the texts they read about the area, improving the 

vocabulary of professional word. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İngilizce çeviriye giriş 

2.Hafta İngilizceden Türkçeye çeviride dikkat edilmesi gereken kurallar 

3.Hafta İsim + İsim, isim + sıfat , vb çeviri teknikleri 

4.Hafta Miktar terimlerinin çevrisi 

5.Hafta Mesleki çevri hakkında genel bilgi 

6.Hafta Mesleki çeviriye giriş 

7.Hafta Turizmde kullanılan ingilizce kavramlar ve açıklamaları 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Önbüro, kat hizmetleri, yiyecek içecek servisinde kullanılan İngilizce kavramlar 

10.Hafta Otel hakkında bilgi diyalogları 

11.Hafta Odalar hakkında bilgi diyalogları 

12.Hafta Otelin bulunduğu bölge hakkında bilgi diyalogları 

13.Hafta Önbüro departmanında yapılan işlemler ile ilgili diyaloglar 

14.Hafta Yiyecek içecek departmanında yapılan işlemler ile ilgili diyaloglar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Mesleki Yabancı Dil I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

 X    

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

    X 

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Turizmde Muhasebe Uygulamaları Kod OTOI263 

Course Tourism Accounting Practices Code OTOI263 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Konaklama işletmelerinde muhasebe ve diğer departmanlar arasındaki ilişkiler. Gelir  ve 

giderlerin muhasebeleştirilmesi. 

İngilizce İçerik Accommodation relationship between accounting and other departments in the 

company. Income and expense recognition. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Muhasebe ile ilgili kavramlar 

2.Hafta Konaklama işletmeleri ve muhasebe ile ilgili kavramlar 

3.Hafta Konaklama işletmelerinde muhasebe ve diğer departmanlar arasındaki ilişkiler 

4.Hafta Gelirlerin ve giderlerin muhasebeleştirilmesi 

5.Hafta Malzeme giderlerinin muhasebeleştirilmesi 

6.Hafta Uygulamalar 

7.Hafta İşçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Konaklama işletmelerinde genel hizmet giderleri 

10.Hafta Konaklama işletmelerinde sabit ve yarı değişkenler 

11.Hafta Duran Varlıklar 

12.Hafta Dönen Varlıklar 

13.Hafta Mali raporların hazırlanması 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizmde Muhasebe Uygulamaları - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

    X 

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

    X 

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

 X    

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

  



Ders Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Kod OTOI252 

Course Travel Agency and Tour Operator Code OTOI252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü ve paket tur oluşturulması hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

İngilizce İçerik Travel agency and tour operator and package tours to have information about the 

creation. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Seyahat Tarihi 

2.Hafta Seyahat Endüstrisi 

3.Hafta Seyahat Acentacılığı 

4.Hafta Seyahat Acentacılığı Kuruluş ve Organizasyonu 

5.Hafta Turizm sektöründe seyahat acentacılığının önemi 

6.Hafta Turizm ve Havayolu Ulaşımı 

7.Hafta Turizm ve Diğer Ulaşım Türleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Tur Operatörlüğü 

10.Hafta Tur Çeşitleri 

11.Hafta Paket Tur 

12.Hafta Paket Tur Oluşturulması 

13.Hafta Grup Çeşitleri 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

 X    

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

    X 

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

   X  

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

 X    

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi Kod OTOI254 

Course Human Resource Management at Tourism Code OTOI254 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve 

seçimi, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir. 

İngilizce İçerik In this course, the emergence of the human resource management, business analysis, HR 

planning, recruitment and selection of HR, will focus on issues related to HR functions 

such as training and development. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giriş ve İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı 

2.Hafta İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması 

3.Hafta İş analizi ve iş tasarımı 

4.Hafta İK planlaması 

5.Hafta İK temin ve seçimi 

6.Hafta Eğitim ve geliştirme 

7.Hafta Performans değerlendirme 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kariyer Planlama 

10.Hafta Ücret Yönetimi 

11.Hafta İş Değerleme 

12.Hafta Uluslararası İKY 

13.Hafta Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması 

14.Hafta İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

   X  

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

 X    

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Turizmde Yönetim ve Organizasyon Kod OTOI256 

Course Tourism Management and Organization Code OTOI256 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS:4 

İçerik İşletme yönetimi ve organizasyon konularındaki başlıca kavram, teori, yaklaşım ve 

uygulamaların gelişmesini, ana özelliklerini açıklamaktır.  

İngilizce İçerik The main concept in business management and organization theory, the approach and 

the development of the application is to explain the main features. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletme kavramı, işletme amaçları 

2.Hafta Mal ve Hizmet İşletmelerinin farklılıkları 

3.Hafta Yönetim: temel kavramlar, işletmeler için önemi ve özellikleri 

4.Hafta Yönetim yaklaşımları 

5.Hafta Yönetimin fonksiyonları (planlama-örgütleme) 

6.Hafta Yönetimin fonksiyonları (yöneltme-koordinasyon-kontrol) 

7.Hafta Güncel yönetim yaklaşımları 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Yalın Yönetim-Toplam kalite yönetimi 

10.Hafta Dış Kaynak Kullanımı 

11.Hafta Kıyaslama-Öğrenen örgüt 

12.Hafta Kriz yönetimi 

13.Hafta Liderlik Kavramı-Liderlik Yaklaşımları 

14.Hafta Çatışma Yönetimi-Örgütsel adalet-örgütsel vatandaşlık davranışı-duygusal emek 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizmde Yönetim ve Organizasyon - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

    X 

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

   X  

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Turizm Mevzuatı Kod OTOI258 

Course Tourism Legistaion Code OTOI258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Turizmle ilgili yapılan kanun, tüzük ve yönetmeliklerde mevcut durum ve yapılan 

değişikliklerin turizm sektörüne doğrudan ve dolaylı yansımasını irdelenmesi. 

İngilizce İçerik Made tourism-related laws, regulations and the direct and indirect reflection of the 

current state of the tourism sector and the changes made in the regulations to be 

addressed. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Turizm Hukuku ve Turizm Hukukunun Kaynakları 

2.Hafta Uluslararası turizm örgütleri 

3.Hafta Toplum ve hukuk ile turizm hukukunu oluşturan düzenlemeler.Kişilik ve hak 

kavramları. 

4.Hafta Turizm ve hukuk 

5.Hafta Turizm teşvik kanunu 

6.Hafta Deniz turizmi yönetmeliği 

7.Hafta Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Profesyonel turist rehberliği yönetmeliği 

10.Hafta Seyahat acentaları yönetmeliği. 

11.Hafta Paket tur sözleşmeleri uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik 

12.Hafta Turizm işletmelerinin bakanlıkla, birbirleriyle ve müşteriyle ilişkileri hakkında 

yönetmelik 

13.Hafta Turizmde tüketici hakları, Turizm tesisleri yönetmeliğinde tüketici hakları 

14.Hafta Türkiye´de turist şikayetlerinde başvuru mercileri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm Mevzuatı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

   X  

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

 X    

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

   X  

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Turizm Sosyolojisi Kod OTOI260 

Course Sociology of Tourism Code OTOI260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Sosyolojinin turizm olayına bakışını, Turizmin topluma etkilerini belirleyen faktörleri 

ve turist yerel halk ilişkileri-etkileşimini kavratmak. 

İngilizce İçerik Tourism event to view the sociology of tourism factor that determines the impact on 

society and tourists to understand the interaction of local-community relations. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sosyoloji kavramı ve Turizm sosyolojisi 

2.Hafta Turizm sosyolojisinin önemi 

3.Hafta Turizmin topluma etkileri 

4.Hafta Turizmin fiziksel çevreye etkileri 

5.Hafta Turizmin ekonomik etkileri 

6.Hafta Turizmin kültürel etkileri 

7.Hafta Turizmin fiziksel, ekolojik, ekonomik, toplumsal taşıma kapasiteleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Turist davranışların incelenmesi, beklenti, eğilim kavramları 

10.Hafta Uzakdoğu  ve batı kültürlerinin karşılaştırılması 

11.Hafta Rus, İngiliz, Alman, Arap turistlerin turistik eğilimleri 

12.Hafta Gurbetçi ailelerin turistik eğilimleri 

13.Hafta Kültür kavramı, Kültür etkileşimi, kültür şoku, kültürleşme, kültürel yozlaşma 

14.Hafta Turist yerel halk ilişkileri, Turizmde sürdürülebilirlik 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm Sosyolojisi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

   X  

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

  X   

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

   X  

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

   X  

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 

 

  



Ders Mesleki Yabancı Dil II Kod OTOI262 

Course Professional Foreign Language II Code OTOI262 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce 

öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun 

okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük 

dağarcığını geliştirme. 

İngilizce İçerik Students in levels can obtain information about the area to teach English for specific 

purposes, sentence recognition beyond relations, sentence analysis, using appropriate 

reading skills to study and understand the texts they read about the area, improving the 

vocabulary of professional word. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İngilizce çeviriye giriş 

2.Hafta İngilizceden Türkçeye çeviride dikkat edilmesi gereken kurallar 

3.Hafta Önbüroda kullanılan kavramlar ve açıklamaları 

4.Hafta Rezervasyon diyalogları  

5.Hafta Resepsiyon diyalogları  

6.Hafta Bellboy, concierge, front cashier diyalogları 

7.Hafta Müşteri ilişkileri yönetimi diyalogları 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Yiyecek içecek departmanı diyalogları 

10.Hafta Kat hizmetleri departmanı diyalogları 

11.Hafta Seyahat acentası/tur operatörlerinde kullanılan İngilizce kavramlar ve açıklamaları 

12.Hafta Otel ve seyahat acentası/tur operatörü arasında geçen diyaloglar  

13.Hafta Otelin bulunduğu bölge hakkında bilgi diyalogları 

14.Hafta Ülkenin sahip olduğu destinasyonlar hakkında bilgi diyalogları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

  



Mesleki Yabancı Dil II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

     

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

   X  

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

     

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

    X 

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

    X 

 

 

  



Ders Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Kod OTOI264 

Course Financial Management  in Tourism Organizations Code OTOI264 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilere finanstaki temel konuların öğretilmesi 

İngilizce İçerik To teach students the basic issues in finance. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır.  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Finans temel konuları 

2.Hafta Finansal raporlar 

3.Hafta Finansal Raporları Kontrol Etme 

4.Hafta Faiz oranı, türleri ve hesapları 

5.Hafta Hisse Senedi, Tahviller 

6.Hafta Hisse senedinin fiyatının hesaplanması 

7.Hafta Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Hisse senetlerinde büyüme oranları 

10.Hafta Hisse senedi değerlemesinde İskonto modeli 

11.Hafta Hisse senedi değerlemesinde kar payı 

12.Hafta Fon akım tablosu 

13.Hafta Bilanço 

14.Hafta Gelir tablosunun düzenlenmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

  



Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Turizm işletmeciliği alanında yönetim, pazarlama, üretim ve finans 

konularında bilgi sahibidir. 

    X 

2 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, 

geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm 

önerileri ortaya koyar 

  X   

3 Turizm ve Hizmet sektörü kapsamında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım 

aşamasını tasarlar ve işletir 

    X 

4 Turizm işletmeciliği alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev 

alır. 

     

5 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel 

yöntemlerle değerlendirir, karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz 

eder, tartışmalar yapar ve kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. 

     

6 Turizm işletmesinin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi 

ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler 

ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak 

çözüm üretir. 

     

7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri 

planlayıp yönetir. 

     

8 Öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde 

eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan 

ders çıkarır 

     

9 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, 

ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç 

ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 

     

10 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse 

olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm 

yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

     

11 Turizmin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

 

     

12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli olan İngilizce ve Almanca dillerini 

sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 

düzeyinde bilir. İspanyolca, Rusça, Japonca ve Fransızca gibi dillerden en 

az ikisini de üçüncü ve dördüncü yabancı dil olarak kullanabilir 

     

13 Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke açısından 

önemini kavrar. Bu kapsamda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik 

hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması 

ve iş etiği gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince 

sahiptir. 

 

     

14 Bir turizm işletmesinin belli bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, 

satış&pazarlama, vb) uzmanlaşmıştır ve bu bölüm dışındaki bölümler 

hakkında da yeterli düzeyde bilgi sahibidir. Bunun yanında turizm sektörü 

içindeki tüm alt dallar (konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, vb) hakkında 

da yeterli bilgi sahibidir. 

 

     

 


