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İLETIŞIM BECERISI DÜZEYINE GÖRE LISANS TURIZM ÖĞRENCILERININ 

SEKTÖRDE KARIYER YAPMA İSTEKLERI 
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Özet 

Çalışmamın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteklerinin iletişim 

becerisi düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda iletişim becerilerini 

değerlendime ve turizm sektöründe kariyer yapma isteği ölçeklerinden yararlanılarak bir anket formu 

hazırlanmıştır. Araştırmada veriler, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinden toplanmıştır. Toplam 

271 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Analizlerde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, kümeleme, t-testi ve ki-

kare istatistiğinden yararlanılmıştır. Bulgular; araştırmaya katılanların, iletişim becerisi düzeyi yüksek ve düşük 

olmak üzere iki kümeye ayrılabileceğini ortaya koymaktadır. İletişim becerisi yüksek olanların, turizm sektöründe 

kariyer yapmaya daha istekli oldukları bulgulanmıştır. Ayrıca, iletişim becerisi düzeyi yüksek olan öğrencilerin; 

ailelerinin ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu, anne babalarının genel tutumunun demokratik olduğu,  

teknolojik araçların hayatlarında önemli yer tuttuğu, duygusal anlamda bir ilişkilerinin bulunduğu, kendilerine ait 

bir evde kaldıkları ve staj yapmış oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim becerisi, turizm sektöründe kariyer yapma isteği, lisans turizm eğitimi, öğrenci 

Abstract 

The purpose of the study is determining whether the career demands of the students, who are receiving tourism 

education at undergraduate level, in the sector vary according to their communication skill levels. In this scope, a 

questionnaire form was prepared by making use of the career demands in tourism sector scales and the scales on 

assessing communicative skills. The data of the study were collected from the Mersin University, Faculty of 

Tourism students. 271 usable questionnaires in total were received. Definitive statistics as well as the clustering 

test, the t-test, and the Chi-Square Statistical Tests were made use of in the analyses. The findings revealed that it 

is possible to separate the participants into two groups as those with high communicative skills and those with 

lower communicative skills. It was found that those who had high communicative skills were more willing to have 

a career in tourism sector. In addition, the families of the students, who had high communication skills, were at 

medium economic level, the general attitude of their parents were democratic, technological devices played 

important roles in their lives, they had emotional relations, they stayed in a house that was theirs, and they had 

fulfilled their internships. 

Keywords: Communication skill, the demand for a career in tourism sector, undergraduate tourism education, 

student 

Giriş 

İnsanlar arasında belli ilişkilerin kurulmasını sağlamak amacıyla, insanların birbirlerini tanıyıp 

anlamalarını sağlayan bir araç olan (Eyicil ve Can, 1999: 5) iletişim kısaca insanlar arasında bilginin 

çeşitli sembollerle aktarılma sürecidir (Budak, 2005: 390). Sosyal beceriler arasında kabul edilen 

iletişim becerileri ise, birbiri ile ilişkili olan empati, sözlü ve sözsüz iletişim, dinleme becerisi, beden 
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dili gibi bir dizi beceriyi içinde barındıran bireysel değişkenlerdir (Özerbaş, Bulut ve Usta, 2007: 125). 

İletişim becerilerini, bireyin gönderdiği mesajları doğru şekilde kodlaması, iletmesi ve aldığı mesajları 

da doğru şekilde  adlandırmasına yarayan etkili bir dinleme ve tepki verme becerileri olarak da 

tanımlamak mümkündür (Deniz, 2003: 8). Ayrıca, iletişim becerileri, anlaşılır bir biçimde konuşma, 

konuşurken karşıdakiyle göz teması kurma, konuşmayı teşvik etme, övgüde bulunma, sözel olmayan 

davranışları uygun biçimde kullanma gibi becerileri de kapsamaktadır (Cihangir, 2004: 8). 

İnsanlar arasında sağlıklı ve etkili iletişim kurmayı sağlayan iletişim becerileri, kişilerarası ilişkilerde 

önemli bir yer tutmaktadır (Erözkan, 2009: 545). İletişim becerilerinin, tüm insani ilişkilerde ve meslek 

alanındaki ilişkilerde kolaylaştırıcı olma özelliğinden dolayı özellikle turizm gibi insanlarla daha fazla 

bir arada olunan ve iletişim gerektiren hizmet sektöründe çalışanların iletişim becerileri düzeylerinin 

yüksek olması gerekmektedir (Korkut, 2005: 143). İletişim becerileri gelişen bir insan, kendini diğer 

insanlara daha doğru ifade edip, onları da daha doğru anlama imkanı bulurken; aynı zamanda 

hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla daha sağlıklı başa çıkabilmekte, doyurucu ilişkiler 

geliştirebilmekte ve iş hayatlarında daha başarılı olabilmektedirler (Gölönü ve Karcı, 2010: 124). 

Turistik mal ve hizmet üretiminin kendine has özellikleri ve sektörde hakim olan emek yoğun üretim 

tarzı nedeniyle makineleşme ve otomasyona gidilmesi belirli oranlar dışında mümkün olmadığından 

turizm sektöründe insan faktörü ön plana çıkmaktadır (Timur, 1992: 47). Ayrıca turizm sektöründe 

seyahat eden de hizmeti sunan da insan olduğundan, insanın insana hizmet verdiği bir üretim sürecinde, 

kişiler arası iletişim becerisi önem kazanmaktadır. Yüksek iletişim becerisine sahip kişilerin de 

kariyerde yükselmelerinin hızlı olması beklenir. Buradan hareketle, çalışmada turizm eğitimi alan lisans 

öğrencilerinin ciddi iletişim becerisi gerektiren turizm sektöründe kariyer yapma istekleriyle  iletişim 

beceri seviyeleri  karşılaştırılmaktadır. 

Literatür Taraması 

Kılıcıgil, Bilir, Özdinç ve Eroğlu (2009) ’nun farklı iki üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin iletişim becerilerini karşılaştırdıkları araştırmalarında, cinsiyet 

ile iletişim becerisi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüş, kadın öğrencilerin erkek 

öğrencilerden daha iyi iletişim becerisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Gülbahçe (2010) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında öğrencilerin iletişim 

becerilerinin okudukları bölümlere göre farklı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Beden Eğitimi Öğretmenliği 

bölümündeki öğrencilerin iletişim becerilerinin, Coğrafya Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği 

bölümünde öğrenim gören öğrencilere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan araştırmada, 

1. sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerinin, 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre daha 

düşük olduğu bulunmuştur. 

Bingöl ve Demir (2011) tarafından Amasya Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören ebelik ve hemşirelik 

öğrencilerinin iletişim becerisi düzeylerinin ve iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından 

incelendiği araştırmada öğrencilerin sınıf düzeylerinin, iletişim becerileri düzeylerini etkilemediği 

görülmüş olup, ayrıca öğrencilerin aile yapısı, kardeş sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyi, annenin 

çalışma durumu ile üzerinde araştırma yapılan öğrencilerin iletişim becerileri değerlendirme ölçeği puan 

ortalamaları arasında istatistiksel bir ilişki bulunmamıştır. 

Uğurlu (2012) yaptığı araştırmasında üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ile 

sosyal uyum ve iletişim becerilerini incelediği araştırmasında aile içi uyum ile iletişim becerileri 

arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşken, Taşkın (2012) iletişim becerisi 

ile ilgili yaptığı araştırmada öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin cinsiyet, anne baba eğitim düzeyi 

ve gelir düzeyi ile ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Dölek (2015), üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini farklı değişkenler açısından incelediği 

çalışmasında, öğrencilerin okuduğu bölüme, akademik başarı durumlarına ve spor yapma durumlarına 

göre iletişim becerileri düzeylerinin anlamlı olarak farklılaştığını tespit etmiştir. 

Ancak lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerine göre turizm 

sektöründe kariyer yapma isteklerinin karşılaştırıldığı herhangi bir  çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Araştırmanın Amacı 

İletişim becerileri, saygı ve empatiyi temel alarak, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye doğru bir 

şekilde iletebilme, etkili dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini ifade edebilme, 

başkalarını küçük görmeden kendini koruyabilme, sözel ve sözel olmayan mesajlar arasında tutarlılık 

sağlayabilme, karşıdaki kişilere beden dilini de kullanarak doyum verici ilişkiler kurabilme becerileri 

olup bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlardır (Özkurt, 2010: 34).  
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Turizm, insan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin yoğun yaşandığı, başarı odaklı bir sektördür. Bu sektörde, 

başarı odaklı, inisiyatif kullanabilen, kendine güveni olan, toplum içerisine kolay karışan ve iletişim 

becerisi yüksek kişilerin gerek sektörün bir bütün olarak başarısında, gerekse turist tatmini 

yaratılmasında önemli bir faktör olabilecekleri beklenebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, turizm 

işletmelerinde etkin insan kaynağı kullanımı ve verimlilik açısından turizm eğitimi alan öğrencilerin 

iletişim becerilerinin araştırılmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, 

lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerine göre turizm sektöründe 

kariyer yapma isteklerinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca, iletişim beceri düzeyleri düşük veya yüksek olan 

öğrencilerin profilleri de belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veriler, oluşturulan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu soru formunda demografik 

soruların yanı sıra iletişim becerilerinin ölçülmesi amacıyla Korkut (1996) tarafından geliştirilen 25 

maddeli ‘’İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek maddelerinin yanıt 

kategorileri “1= Hiçbir zaman” dan başlayıp “5= Her zaman” a kadar giden 5’li derecelemeye tabi 

tutulmuştur. Öte yandan öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteklerinin ölçülmesi amacıyla Duman, 

Tepeci ve Unur (2006) tarafından geliştirilen 10 maddeli “Turizmde Kariyer Yapma İsteği Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek maddelerinin yanıt kategorileri “1= Kesinlikle katılmıyorum” dan başlayıp “5= 

Kesinlikle katılıyorum” a kadar giden yine 5’li derecelemeye tabi tutulmuştur. 

Araştırma, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. 

Hazırlanan anket öncelikle 20 öğrenci üzerinde ön teste tabi tutulmuştur. Ön test sonucunda soruların 

anlaşılırlığı açısından herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Veriler, 7 Mart - 21 Mart 2016 tarihleri 

arasında araştırmacılar tarafından derslerde ders hocalarından izin alınarak öğrencilerin araştırmaya 

gönüllü katılımları esasına göre elde edilmiştir. Toplanan 280 anket arasından çoklu sapan ve normal 

dağılım analizleri sonucu 9 anket değerlendirme dışı tutularak analizler 271 kullanılabilir anket 

üzerinden yapılmıştır. Analizlerde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, kümeleme, t-testi ve ki-kare 

istatistiğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan 25 maddeli iletişim becerilerini değerlendirme ölçeğinin Alfa Güvenirlik 

katsayısı 0,968 olarak bulunmuştur. Aynı katsayı, turizm sektöründe kariyer yapma isteği ölçeği için 

0,960 olarak hesaplanmıştır. Ölçekler ikiye ve örneklem rastgele ikiye bölünerek ve ayrıca tek ve çift 
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numaralı ölçek maddelerine göre ölçeklerin güvenirlik katsayıları hesaplanmış ve hepsinin 0,900’ün 

üstünde olduğu görülmüştür. Böylece ölçeklerin “yüksek” derecede güvenilir olduğu  (Alpar, 2013, s. 

847) sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanların %50,6’sını (137 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %39,5’i (107 kişi) ailesinin gelir durumunu ‘orta’  ve %47,2’si (128 kişi) ise genel olarak 

anne babalarının tutumunu demokratik olarak nitelemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %39,1’i 

(106 kişi) teknolojik araçların hayatlarında çok fazla yer tuttuğunu söylemekte, %66,4’ü (180 kişi) spor 

yapmamakta ve %68,3’ü (185 kişi) herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmemektedir. Duygusal nitelikte 

doyurucu bir arkadaşlığa sahip olanlar 165 kişi (%60,9) iken, öğrencilerin %33,9’u (92 kişi) evde 

barındıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %77,1’i (209 kişi) staj yapmıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin %31’i (84 kişi) 2. Sınıf öğrencisi olduğunu ve %34,7’si (94 kişi) büyükşehirde 

büyüdüğünü beyan etmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 f %  f % 

Cinsiyet 

Kadın 137 50,6 Duygusal 

Nitelikte 

Doyurucu Bir 

Arkadaşlığınız 

Var mı? 

Evet 165 60,9 

Erkek 134 49,4 Hayır 106 39,1 

Ailenizin 

Genel Olarak 

Gelir Durumu 

Düşük 86 31,7 

Nerede 

Barınıyorsunuz

? 

KYK 63 23,2 

Orta 107 39,5 Özel Yurt 56 20,7 

Yüksek 78 28,8 Ev 92 33,9 

Genel Olarak 

Anne 

Babanızın 

Otoriter 63 23,2 
Aile/ 

Akraba ile 
60 22,1 

Demokratik 128 47,2 Evet 209 77,1 
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Size Karşı 

Tutumu 
İlgisiz 80 29,5 Staj Yaptınız 

mı? 
Hayır 62 22,9 

Teknolojik 

Araçların 

Hayatınızdaki 

Yeri 

Oldukça az 67 24,7 

Sınıfınız 

1. Sınıf 81 29,9 

Orta 

düzeyde 
98 36,2 2. Sınıf 84 31,0 

Çok fazla 106 39,1 3. Sınıf 42 15,5 

Düzenli Spor 

Yapıyor 

musunuz? 

Evet 91 33,6 4. Sınıf 64 23,6 

Hayır 180 66,4 

Büyüdüğünüz 

Yer 

Köy 66 24,4 

Herhangi Bir 

Sanat Dalıyla 

İlgileniyor, 

Uğraşıyor 

musunuz? 

Evet 86 31,7 Kasaba 54 19,9 

Hayır 185 68,3 

Şehir 57 21,0 

Büyükşehir 94 34,7 

Toplam 271 %100 Toplam 271 %100 

 

25 maddeli iletişim becerilerini değerlendirme ölçeği kullanılarak iki aşamalı kümeleme analizi 

gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi sonucunda 271 katılımcıdan oluşan örneklem, iletişim becerisi 

yüksek 174 kişi (%64,2) ve iletişim becerisi düşük 97 kişi (%35,8) olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır. 

Tablo 2, iletişim becerisi düzeylerine göre katılımcıların turizm sektöründe kariyer yapma istekleri 

karşılaştırmasını göstermektedir. Tabloya göre, turizm sektöründe kariyer yapma istekleri iletişim 

becerisi yüksek olan öğrenciler ile düşük olan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar göstermektedir 

(p<0,05). İletişim becerisi yüksek olan katılımcılar, düşük olan katılımcılara göre turizm sektöründe 

kariyer yapma isteğine daha yüksek ortalama atamışlardır ( =3,7328) . Başka bir ifade ile iletişim 

becerisi yüksek olan öğrenciler turizm sektöründe kariyer yapmaya daha istekli iken, iletişim becerisi 

düşük olan öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteği iletişim becerisi yüksek olan öğrencilere göre 

nispeten daha azdır. 
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Tablo 2: İletişim Becerisi Düzeyine Göre Turizm Sektöründe Kariyer Yapma İsteğinin Karşılaştırılması 

 Küme N Ortalama Std.Sapma t-değeri p-değeri 

Kariyer Yapma 

İsteği 

İletişim Becerisi Yüksek 174 3,7328 ,89625 

17,569 ,000 

İletişim Becerisi Düşük 97 1,8454 ,81956 

 

İletişim becerisi yüksek ve düşük öğrencilerin  profili, sektöre demografik özellikler bakımından ne tür 

öğrencilerin daha uygun olduğu konusunda bir fikir sağlayabilir. Tablo 3, iletişim becerisi düzeyi ile 

ailenin genel olarak gelir durumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna göre, iletişim becerisi 

yüksek olanların %58’inin ailesinin gelir durumu orta iken, düşük olanların %45,4’ünün ailesinin gelir 

durumu düşüktür. Başka bir açıdan, ailesinin genel olarak gelir durumu orta olanların %79,5’inin 

iletişim becerisi yüksek iken, ailesinin gelir durumu düşük olanların %51,8’inin iletişim becerisi 

düşüktür. Dolayısıyla, ailesinin genel olarak gelir durumu düşük olan öğrencilerin iletişim becerilerinin 

daha düşük olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: İletişim Becerisi Düzeyi ile Gelir Durumu İlişkisi 

  Ailenizin Genel Olarak Gelir Durumu 

Toplam İletişim  Düşük Orta Yüksek 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 41 101 32 174 

Küme içindeki %  23,6% 58,0% 18,4% 100,0% 

Gelir içindeki %  48,2% 79,5% 54,2% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 44 26 27 97 

Küme içindeki %  45,4% 26,8% 27,8% 100,0% 

Gelir içindeki %  51,8% 20,5% 45,8% 35,8% 

Toplam 

n 85 127 59 271 

Küme içindeki %  31,4% 46,9% 21,8% 100,0% 

Gelir içindeki %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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NOT: Pearson χ2: 25,153; s.d.:2; p:<0,001;  

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 21,12 

Tablo 4, iletişim becerisi düzeyi ile genel olarak anne baba tutumu arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktadır. Tabloya göre, iletişim becerisi yüksek olanların %58,6’sının genel olarak anne babasının 

tutumu demokratik iken, iletişim becerisi düşük olanların %58,7’sinin anne babasının tutumu otoriterdir. 

Buna göre, demokratik ailelerden gelen öğrencilerin iletişim becerileri, ilgisiz ve otoriter aile yapısında 

yetişen öğrencilere göre nispeten daha yüksektir denebilir. 

Tablo 4: İletişim Becerisi Düzeyi ile Anne Baba Tutumu İlişkisi 

  Genel Olarak Anne Babanızın Size Karşı 

Tutumu 

Toplam İletişim  İlgisiz Demokratik Otoriter 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 41 102 31 174 

Küme içindeki %  23,6% 58,6% 17,8% 100,0% 

Tutum içindeki %  60,3% 79,7% 41,3% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 27 26 44 97 

Küme içindeki %  27,8% 26,8% 45,4% 100,0% 

Tutum içindeki %  39,7% 20,3% 58,7% 35,8% 

Toplam 

n 68 128 75 271 

Küme içindeki %  25,1% 47,2% 27,7% 100,0% 

Tutum içindeki %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

NOT: Pearson χ2: 30,875; s.d.:2; p:<0,001;  

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 24,34 
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Tablo 5, iletişim becerisi ile öğrencilerin hayatındaki teknolojik araçlarının yeri arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. İletişim becerisi yüksek olan öğrencilerin %41,4’ünün hayatında teknolojik araçlar orta 

düzeyde yer tutarken, %42’sinin hayatında çok fazla yer tutmaktadır. Diğer taraftan teknolojik araç 

kullanımı oldukça az olan öğrencilerin 56,7’sinin iletişim becerisi düşüktür. Bu sonuca göre teknoloij 

ile arası iyi olan öğrencilerin iletişim becerilerinin yükseldiğini söylemek mümkündür. 

Tablo 5: İletişim Becerisi Düzeyi ile Teknolojik Araç Kullanımı İlişkisi 

  Teknolojik Araçların Hayatınızdaki Yeri 

Toplam 
İletişim 

 

Oldukça az 

Orta 

Düzeyde Çok fazla 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 29 72 73 174 

Küme içindeki %  16,7% 41,4% 42,0% 100,0% 

Teknoloji içindeki 

%  

43,3% 73,5% 68,9% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 38 26 33 97 

Küme içindeki %  39,2% 26,8% 34,0% 100,0% 

Teknoloji içindeki 

%  

56,7% 26,5% 31,1% 35,8% 

Toplam 

n 68 98 106 271 

Küme içindeki %  24,7% 36,2% 39,1% 100,0% 

Teknoloji içindeki 

%  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

NOT: Pearson χ2: 17,424; s.d.:2; p:<0,001;  

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 23,98 
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Tablo 6’da öğrencilerin iletişim becerisi ile duygusal anlamdaki ilişkilerinin varlığı arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Tabloya göre, iletişim becerisi yüksek olan öğrencilerin %79,3’ünün duygusal anlamda 

bir arkadaşlığı bulunurken, iletişim becerisi düşük olan öğrencilerin %72,2’si duygusal anlamda bir 

ilişki yaşamamaktadır. Buna göre duygusal nitelikte ilişkisi bulunan öğrencilerin iletişim becerileri 

duygusal arkadaşlığı olmayanlara göre nispeten daha yüksektir denebilir. 

Tablo 6: İletişim Becerisi Düzeyi İle Duygusal Arkadaş İlişkisi 

  Duygusal Nitelikte Doyurucu Bir 

Arkadaşlığınız Var Mı? 
Toplam 

 İletişim  
Evet Hayır 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 138 36 174 

Küme içindeki %  79,3% 20,7% 100,0% 

İlişki içindeki %  83,6% 34,0% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 27 70 97 

Küme içindeki %  27,8% 72,2% 100,0% 

İlişki içindeki %  16,4% 66,0% 35,8% 

Toplam 

n 165 106 271 

Küme içindeki %  60,9% 39,1% 100,0% 

İlişki içindeki %  100,0% 100,0% 100,0% 

NOT: Pearson χ2: 69,294; s.d.:1, p<0,001;  

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 37,94 

Tablo 7, iletişim becerisi düzeyi ile barınılan yer arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna göre, 

iletişim becerisi yüksek olanların %46,6’sı evde barınıyor iken, düşük olanların %35,1’i KYK’de (Kredi 

ve Yurtlar Kurumu) barınmaktadır. Dolayısıyla, kendilerine ait bir evde kalan öğrenciler daha yüksek 

iletişim becerisine sahipken devlet yurdunda kalan öğrencilerin iletişim becerileri daha düşük olarak 

değerlendirilebilir. 
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Tablo 7: İletişim Becerisi Düzeyi İle Barınılan Yer Arasındaki İlişki 

  Nerede Barınıyorsunuz ? 

Toplam 
İletişim 

 

KYK Özel Yurt Ev 

Aile/Akraba 

ile 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 29 29 81 35 174 

Küme içindeki %  16,7% 16,7% 46,6% 20,1% 100,0% 

Barınılan Yer içindeki %  46,0% 51,8% 88,0% 58,3% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 34 27 11 25 97 

Küme içindeki %  35,1% 27,8% 11,3% 25,8% 100,0% 

Barınılan Yer içindeki %  54,0% 48,2% 12,0% 41,7% 35,8% 

Toplam 

n 63 56 92 60 271 

Küme içindeki %  23,2% 20,7% 33,9% 22,1% 100,0% 

Barınılan Yer içindeki %  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

NOT: Pearson χ2: 36,461 s.d.:3, p<0,0001; 

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 20,04 

 

Tablo 8, araştırmaya katılan öğrencilerin iletişim becerisi düzeyi ile staj arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. İletişim becerisi yüksek olanların %83,9’u staj yapmışken, staj yapmamış öğrencilerin 

%54,8’inin iletişim becerisi düşüktür. Staj durumu dikkate alındığında, daha önce staj yapmış, sektörde 

misafirlerle etkileşim halinde bulunmuş öğrencilerin iletişim becerileri daha önce staj yapmamış 

öğrencilerin iletişim becerilerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
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Tablo 8: İletişim Becerisi Düzeyi İle Staj Yapma Arasındaki İlişkisi 

  Staj Yaptınız Mı ? 
Toplam 

 İletişim  
Evet Hayır 

İletişim 

Becerisi 

Yüksek 

n 146 28 174 

Küme içindeki %  83,9% 16,1% 100,0% 

Staj içindeki %  69,9% 45,2% 64,2% 

İletişim 

Becerisi 

Düşük 

n 63 34 97 

Küme içindeki %  64,9% 35,1% 100,0% 

Staj içindeki %  30,1% 54,8% 35,8% 

Toplam 

n 209 62 271 

Küme içindeki %  77,1% 22,9% 100,0% 

Staj içindeki %  100,0% 100,0% 100,0% 

NOT: Pearson χ2: 12,689; s.d.:1, p<0,001;  

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0;  

En küçük beklenen değer: 22,19 

Diğer demografik değişkenler ile iletişim becerisi düzeyleri karşılaştırıldığında; cinsiyet, spor yapıp 

yapmama, herhangi bir sanat dalıyla uğraşıp uğraşmama, sınıf ve yetişilen yer ile anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir (p>0,05). 

Sonuç ve Öneriler 

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde iletişim becerilerini değerlendirme ölçeği 

kullanılarak yapılan bu araştırmaya göre, öğrenciler iletişim becerisi düzeyi yüksek ve düşük olmak 

üzere iki kümeye ayrılmaktadır. Yüksek düzeyde iletişim becerisine sahip olan öğrenciler, turizm 

sektöründe kariyer yapmaya daha isteklidirler. Bu bulgudan hareketle iletişim becerisi yüksek olan 

öğrencilerin sektörde başarılı olabileceklerini düşük olanların ise sektörde başarılı olmakta 
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zorlanabileceklerini düşündükleri yorumu yapılabilir. bir diğer değişle iletişim becerileri yüksek olanlar 

düşük olanlara kıyasla kendilerini turizm sektörüne daha yakın ya da daha uygun görüyor olabilirler. 

Kümeleme analizi sonucuna bağlı olarak üretilen çapraz tablolardan yararlanılarak, iletişim becerisi 

yüksek olan öğrencilerin çoğunlukla ailelerinin ekonomik durumunun orta düzeyde olduğu, anne 

babalarının genel tutumunun demokratik olduğu,  teknolojik araçların hayatlarında önemli yer tuttuğu, 

duygusal anlamda bir ilişkilerinin bulunduğu, kendilerini ait bir evde kaldıkları ve staj yapmış oldukları 

tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle ekonomik durumu orta olan  ve anne baba tutumunun daha 

demokratik olan ailelerde ekonomik yetersizlikler nedeniyle daha az sorun yaşandığı ve öğrencilerin 

yetişme yılları içerisinde aileleri ile daha iyi iletişim kurdukları ve bu durumun da hayatın diğer 

alanlarına olduğu gibi öğrencilerin iletişim beceri düzeylerine olumlu yansıdığı ileri sürülebilir.  

İletişim becerisi yüksek olanların hayatlarında teknolojik araçların önemli yer tutması ve kendilerine ait 

bir evde kalmarı ekonomik durumun bir sonucu olarak da yorumlanabilir. Yani ekonomik durumu orta 

olan ailelerin çocuklarının yararlanabileceği bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik aletleri 

ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarına kıyasla  daha erken alabildikleri ve öğrencilerin ev 

kiralayarak üniversitede okumalarını sağlayacak gelire sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu 

durum da öğrencilerin kendi yaşıtları içindeki konumunu olumlu etkileyerek iletişim becerilerinin 

gelişimine katkıda bulunmuş olabilir.  

Öğrencilerin karşı cinsle kurdukları duygusal arkadaşlıklarda öğrencilerin iletişim becerilerini olumlu 

etkiliyor şeklinde yorumlanabileceği gibi iletişim becerileri yüksek olan öğrencilerin karşı cinsle 

duygusal arkadaşlık kurmada daha başarılı oldukları şeklinde de yorumlanabilir.  

Staj yapmış öğrencilerin durumu da benzer şekilde yorumlanabilir. Yani iletişim becerisi yüksek olan 

öğrencilerin daha kolay staj yeri bulabildikleri ve bu nedenlede daha erken staj yaptıkları şeklinde 

değerlendirilebileceği gibi staj yapan öğrencilerin staj süresince öğrencilik hayatında karşılaştıkları 

kişilerden farklı  kültürlere sahip kişilerle iletişim kurmasının onların iletişim becerisini geliştirdiği 

şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak bu yorumlar yalnızca bulguları açıklama çabasından ibarettir. Bu 

yorumların her biri bir başka çalışma konusu olabilecek durumdadır. 

Çalışma buguları alan yazına katkıda bulunma potansiyeli taşımaktadır. Çünkü  29 Şubat – 21 Mart 

2016 tarihleri arasında yapılmış literatür taramasında turizm alanında iletişim becerisi ile sektörde 
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kariyer yapma isteği ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenlede bu çalışma öğrencilerle 

yapılan ilk çalışmadır. 

Çalışma bulguları sektörde işe alım sürecinde ve işe alınacak ya da alınan kişilerin hangi departmanda 

görevlendirileceğine karar verirken kullanılabilir. Bu süreçte personel adaylarına duygusal ilişkileri, 

ailelerinin onlara karşı tutumları, ailelerinin ekonomik durumları, üniversite eğitimleri sürecinde evde 

mi yoksa yurtta mı kaldıkları şeklinde sorular yönelterek  iletişim beceri düzeyleri hakkında bir tahminde 

bulunulabilir. Bu tahmin diğer değişkenlerle birlikte işe alıp almamama ve hangi depertmende 

görevlendirileceği konusunda yöneticelere yardımcı olabilir. 

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da sınırlamaları söz konusudur. Bu araştırma, sadece 

turizm eğitimi veren tek bir yüksek öğretim kurumunda yapılmıştır. Daha sağlıklı bir değerlendirme için 

turizm eğitimi veren tüm yüksek öğretim kurumlarından örneğe öğrenci alınmasının yolları bulunabilir.  
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