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Dergimizin yedinci yılının bu son sayısında hakem denetimli beş 

makale ve konferans notları köşesinde 11. Ulusal Turizm Kongresine ilişkin 

değerlendirme yer almaktadır.  

Sayın Meryem Akoğlan Kozak ve Çağıl Hale Özel tarafından hazırlanan 

24. sayımızın ilk makalesinde yazarlar, kat hizmetleri departmanında 

hizmet kalitesi boyutlarının belirlenmesine çalışmakta, kat hizmetleri 

yöneticilerinin hizmet kalitesine ilişkin görüşlerini değerlendirmektedirler. 

İkinci makalede ise Sayın Özlem Köroğlu, turist rehberlerinin motivas-

yonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik yaptığı alan 

araştırmasının sonuçlarını sunmaktadır.

Sayın Hüseyin Altay ve Hakan Akyurt ortaklaşa hazırladıkları üçüncü 

makalede fen bilimlerinde daha sık kullanılmakla birlikte sosyal bilimlerde 

de kullanılan teknotik kavramını Türkiye turizmine etki açısından 

incelemişlerdir. Dördüncü makalede Sayın Rana Özen Kutanis ve Muam-

mer Mesci,  örgüt kültürünün işgörenlerin iş tatmini ve örgütsel performans 

üzerindeki etkisinin bir alan araştırmasıyla tartışmaktadırlar.  

Örgütsel sosyalizasyon taktiklerinin örgütsel bağlılığa olan etkilerinin 

araştırma konusu olduğu bu sayının son makalesinde Sayın Özcan Zorlu 

ve Ali Mete Kara yaptıkları çalışmanın sonuçlarını bizlerle 

paylaşmaktadırlar. Bu sayımızdaki konferans notu 02-05 Aralık 2010 

tarihleri arasında 11.'si Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından çok başarılı bir 

organizasyonla gerçekleştirilen Ulusal Turizm Kongresine ilişkin olup Sayın 

Elvan Keser tarafından kaleme alınmıştır. Kongrede emeği geçenleri başta 

kongre yürütme kurulu başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu 

olmak üzere kutlar ve teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özet 
Lisans düzeyinde turizm eğitimi, genel olarak turizm 
sektörüne bilgili, yetenekli ve yabancı dil bilen üst 
düzey yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
eğitim sisteminin kuşkusuz en önemli unsurlarından 
biri olan ders programları da işte bu amaca uygun bir 
şekilde hazırlanmalıdır. Ders programlarının bu 
amaca uygun hazırlanması için ise, sektörün 
gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Sektörün gereksinimlerinin belirlenmesinin en iyi yolu 
da sektörle ilgili bilimsel araştırmaları yapmaktır. 
Mersin T.İ.O.Y.O, turizm eğitiminde uzun yıllardır 
faaliyet gösteren bir kurumdur. Okulun mezunlarının 
turizm sektöründe önemli mevkilere ulaştığı 
bilinmektedir. Türkiye’de turizm eğitimi alanında 
oldukça etkin rolü olan bu okulun ders programının 
mezunlar tarafından değerlendirilmesi, bu doğrultuda 
programın günün ve sektörün gereksinimlerine 
uygun hale getirilmesi oldukça önemlidir. 
Araştırmada, mezunların okulda verilen dersleri 
genel olarak hem öğrenciyken hem de mezuniyet 
sonrasında önemsedikleri, Büyük çoğunluğu turizm 
sektöründe çalıştığı görülen mezunların sayısal 
içerikli dersleri en gereksiz; yabancı dil derslerini ise, 
en gerekli dersler arasında gördükleri araştırmada 
elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu sonuçlardan, 
Mersin T.O.Y.O’nun ders programı güncelleme 
çalışmalarında yaralanılacak olması, çalışma 
bulgularının önemini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Eğitimi, Ders 
Programları 

The Evaluation of Graduates for the Curriculum 
of the Graduation Level Tourısm Educatıon: A 
Study on the Graduates of Mersin Unıversity 

Tourism and Hotel Management Program 

 
Abstract 

The graduation level tourism education aims to bring 
students in management competencies and to 

prepare them as high knowledgeable, capable and 
foreign language speaking managers for tourism 
industry. The curriculum, the most important part of 
this education system, needs to be prepared 
according to this aim. In order to reach this aim, the 
needs of the tourism industry have to be well 
searched. The best way to determine the needs of 
tourism industry is to make the scientific searches. 
Mersin Tourism and Hotel Management Program 
has been an important school since 1980 in Turkey. 
The school has a reputation for its well-known and 
successful graduates both in tourism industry and in 
academic area. It is argued that, it is very important 
that the graduates evaluate the curriculum of this 
school and to update the curriculum according to 
needs of today’s very compatible tourism industry. It 
is found out from the study, that the importance 
levels of lessons ascribed by the graduates are quite 
high both when they were students and after they 
graduated. It is also found out that the graduates are 
well satisfied by the school. Foreign languages are 
identified as most needed lessons; Mathematics and 
Statistics are identified as not needed lessons by the 
graduates. İn addition it is found out that, most of the 
graduates are working in tourism industry. These 
results are important because of their usefulness in 
Mersin University Tourism and Hotel Management 
Program’s curriculum update process.    

Key Words: Tourism, Tourism Education, 
Cirriculums 

1. Giriş 

Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olması, 
turistik faaliyetlerde hizmeti alan ve verenin “insan” 
olması anlamına gelmektedir. Bu durum, turizm 
eğitimi veren kurumlarda, sektörün ihtiyaçlarına 
uygun personelin yetiştirilmesini ve bu doğrultuda 
yetişmiş işgücünün de sektörde istihdam edilmesini 
gerektirmektedir. Eğitilmiş işgücü; bir taraftan turizm 
faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve 
anlam kazandırırken diğer taraftan, turistin beklediği 
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düzeyde hizmet almasını da sağlamaktadır. Bu 
bağlamda rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünya 
turizm piyasalarına standarda uygun ve kaliteli 
turistik mal ve hizmet sunarak avantaj elde 
edebilmenin ön koşullarından biri yeterli sayıda 
nitelikli işgücüne sahip olmaktır. Nitelikli personelin 
yetiştirilebilmesi ise ancak kaliteli turizm eğitimi ile 
mümkündür (Olalı, 1983:211). Turizm eğitimini etkin 
ve kaliteli bir eğitime dönüştürmenin yollarında biri 
ise, özellikle eğitim sistemini oluşturma aşamasında 
yöneticiler yetiştirildiği iddia edilen sektörün 
görüşlerinin alınmasıdır. Sektörün görüşlerinin 
alınmasının en önemli yollarından biri ise, turizm 
eğitimi almış ve bir kısmı da sektörde yönetici olan 
mezunların okulda uygulanan ve uygulanacak ders 
programları hakkında ne düşündüklerinin 
belirlenmesidir.  

Alınacak eğitim kalitesini belirleyen en önemli 
araçlardan birisi ise, eğitim kurumlarında öğrencilere 
ne öğretileceğini belirleyen ders programlarıdır.  
Ders programları her alandaki eğitimde olduğu gibi 
turizm eğitiminde de, bu eğitimi alan mezunların 
kalitesine önemli oranda etki edecektir. Bilginin çok 
hızlı çoğaldığı ve biriktiği günümüzde yeni bilgiler ve 
bu bilgilerin yol açtığı olduğu gelişmeler 
doğrultusunda ders programlarının da güncellenmesi 
gerekmektedir. Böylelikle sektörde rekabet avantajı 
olan ve diğer turizm eğitimi almış mezunlardan bir 
adım önde nitelikli mezunlar verme şansı 
yakalanabilir.   

2. Turizm ve Eğitim 

Türk ekonomisinin de en önemli sektörlerinden biri 
olan turizm sektörü, bugünkü dış ticaret açığı, 
enflasyon ve işsizlik gibi sorunlara çözüm arayan 
hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur 
(Çımat ve Bahar, 2003:2). Nitekim  yaklaşık 825 000 
turistik yatağa sahip olan Türkiye’ye 2009 yılında 
gelen yaklaşık 27077000 turist Türkiye’de yaklaşık 
15,853 milyar ABD doları harcama yapmışlardır 
(www.tursab.org.tr). 

       Emek yoğun, otomasyon olanakları kısıtlı ve bir 
çok sektörle ilişki içerisinde olan turizm sektörü 
önemli miktarda doğrudan ve dolaylı istihdam 
yaratmaktadır. Bu nedenle de işsizlik sorunu olan 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler turizmi bu 
sorunun çözümünde anahtar sektörlerden birisi 
olarak görmektedirler. Nitekim DİE 2001 verilerine 
göre turizm sektörü, 1.007.793 kişisi doğrudan ve 
1.511.689 kişisi ise dolaylı olmak üzere toplam 
2.519.482 kişinin istihdam edilmesine neden 
olmaktadır. Bu rakam Türk ekonomisinin yarattığı 
toplam istidamın % 12,76’sını oluşturmaktadır 
(TURSAB, 2010).Yukarıda verilen rakamlar turizm 
sektörünün Türkiye gibi ülkelerde işsizlik sorununun 
çözümüne çok önemli bir katkısının olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Dünya turizm örgütünün (WTO) tahminlerine 
göre, Türkiye’de turizm sektörü 2020 yılına kadar 
%5,5 oranında büyüyecektir. Bu büyüme oranı ise, 

Avrupa ülkeleri arasında turizm sektörü açısından en 
yüksek 4. büyüme oranı olacaktır (İnce, aktaran 
Olcay, 2008:390). Geleceğin Türkiye’sinde 
ekonominin en önemli gücü olarak görülen turizm 
sektörünün, kendisine yönelen talebi 
karşılayabilmesi ve ulaşılmak istenen hedeflere 
ulaşırken ulusal yararları en üst düzeyde dikkate 
alması için var olan sektörel sorunların çözümüne 
odaklanması gerekmektedir. Bu sorunlardan biriside 
nitelikli insan kaynağının eksikliğidir. Bu nedenle 
turizm sektörüne henüz girmemiş olan potansiyel 
işgücünün (öğrencinin) kaliteli mesleki turizm eğitimi 
almış olması gerekmektedir (Olcay, 2008:390; 
Üzümcü ve Bayraktar, 2004:84). 

Sonuçta ülkeler uluslararası alanda kendilerine 
ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir yer edinme 
çabasındaysalar, turizm sektörü bunu sağlamada en 
önemli unsurlardan biridir. Önemli olan ise, bu 
unsurun ülkeler tarafından en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ve ülkelerin kendilerini bu alanda 
geliştirmeleridir. Turizm alanında gelişmenin 
sağlanmasının en önemli koşullarından birisi de etkin 
ve düzenli bir turizm eğitimidir. Ancak böyle bir 
turizm eğitimiyle, sektörünü tanıyan sorunlarını bilen, 
turizm alanında mesleki ve yönetsel bilgiye sahip, 
tarihi ve turistik değerlerin farkında işgücü sektöre 
kazandırılacaktır. 

İnsanın yeryüzündeki macerasının başlamasıyla 
birlikte çağlar içinde onun eğitimi konusunda da çok 
söz söylenmiş ve yazılmıştır. Tarihi süreç içinde 
çeşitli dinler, ideolojiler, felsefe ve düşünce akımları 
ile filozoflar,  eğitim hakkında da bir takım görüşler 
ortaya koymuşlardır. Değişen dünyada ve toplumda, 
insanın da sürekli değiştiği düşünülürse, insan ve 
onun eğitimi konusunda süregelen tartışmalar doğal 
karşılanabilir. İşte eğitim, bir bakıma bu sürekli 
değişme süreci içinde insana yapılan bir yardım 
olarak görülebilir. Bu yardımın temel amacı, insanı 
bulunduğu noktadan daha farklı, daha iyi bir konuma 
taşımaktır (Şişman, 2009:3). Eğitim, ayrıca insanı 
diğer canlılardan ayıran en temel süreçlerden biridir. 
Toplumsal bir varlık olan ve doğuştan bazı 
yeterliliklere sahip olarak dünyaya gelen insanın, 
bulunduğu topluma uyum sağlaması için ve hatta 
hayatını sürdürebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi 
eğitim yoluyla kazandığı bilinmektedir (Oktay, 
2007:2).  

Çağımızda teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, 
beyin gücünün önemini arttırmış ve bilgiyi 
yorumlayan, kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen 
işgücü ihtiyacını da ön plana çıkarmıştır (Demirkol, 
2002:87). Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile 
donatılmış eğitimli insan kaynağı günümüzde 
ülkelerin en değerli varlıkları olarak görülmektedir. 
Öyle ki günümüzde hem mal hem de hizmet 
piyasalarında, üretimde kalite, verimlilik ve müşteri 
memnuniyetinin ancak yaratıcı, araştırıcı ve nitelikli 
işgücü ile sağlanabileceği görüşü egemendir. 
Ülkelerin dünya turizm pazarından alacakları 
payların arttırılması, bilimden yararlanabilen, 
teknolojiyi kullanabilen ve gerekli bilgi ve beceri ile 

http://www.tursab.org.tr/
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donatılmış insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim-
öğretim programları geliştirmeye ve uygulamaya 
dayanmaktadır.  (Aymankuy ve Aymankuy, 2002: 
29). Ayrıca turizm eğitiminin kapsamı sadece sektöre 
kalifiye eleman yetiştirmekle sınırlı değildir. Turizm 
eğitimi turizm alanında eğitimci yetiştirmeyi de 
kapsamaktadır (Üzümcü ve Bayraktar, 2004:80). Bu 
bağlamda turizm eğitimi, turizm sektörünün geleceği 
olan genç neslin yetişmesini sağlayacak eğitimcilerin 
yetiştirilmesi bakımından da hayati öneme sahiptir. 
Bu bağlamda Türkiye yukarıdaki niteliklere sahip 
turizm sektörünün gereksinim duyduğu işgücünü 
yetiştirmek için lisans düzeyi de dahil çeşitli 
düzeylerde turizm eğitim kurumlarına sahiptir  
(Aymankuy ve Aymankuy, 2002:30).   

Ülkemizde üniversite düzeyinde turizm eğitimi ilk 
olarak 1965-1966 yılında Ankara Ticaret Yüksek 
Okulu’na turizm bölümünün eklenmesi ile 
başlamıştır. Daha sonraki dönemde, 1969 yılında 
Ege Üniversitesi bünyesinde, 1974 yılında Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde, 1975 yılında Bursa İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1980 yılında 
da Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
bünyesinde verilen önlisans ve lisans düzeyinde 
turizm eğitimi ile önemli gelişmeler sağlamıştır 
(Ünlüönen ve Boylu, 2005:15).  Türkiye’de 1992 
yılından itibaren yeni üniversitelerin açılması ile 
turizm lisans programlarının sayılarında büyük bir 
artış olmuştur (Gürbüz ve Dağdeviren, 2007:159). 
Öyle ki, 2009 yılı OSYM Yükseköğretim Programları 
ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre bugün, Türkiye’de 
toplam 36 üniversitenin bünyesinde 13 farklı 
program adıyla toplam 56 programda lisans 
düzeyinde turizm eğitimi verilmektedir (OSYM, 
2009). 

Lisans düzeyinde verilen turizm eğitim 
programlarında sayısal olarak önemli bir gelişmenin 
yaşanması ilk bakışta olumlu bir durum gibi 
görgünse de aslında önemli bir sorunu da ifade 
etmektedir. McKercher, (2002:199) Avustralya’da 
turizm eğitimi veren akademilerin sayısının çok hızlı 
arttığını ve en az 27 üniversitenin turizm programı 
olduğunu, bunun sonucunda da Avustralya’daki 
turizm eğitimi yaşam eğrisinin erken düşüş 
dönemine girdiğini vurgulamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında ve ülkemizde 2009 yılı itibariyle 87 
yükseköğretim kurumunda önlisans, 36 
yükseköğretim kurumunda da lisans düzeyinde 
turizm eğitimi verildiği düşünüldüğünde, Avustralya 
gibi Türkiye’nin de önemli bir sorunla karşı karşıya 
olduğu söylenebilir. Ayrıca bu okullarda eğitim gören 
öğrencilerin aldıkları programdan beklentilerinin çok 
yüksek olması nedeniyle de turizm eğitiminde önemli 
sorunlar yaşandığını söylemek de mümkündür 
(Waryszak, 1999:33). Bu durumu Demirkol ve Pelit  
(2002:15-16) Türkiye’de turizm eğitiminin özellikle 
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, daha çok 
yüksek öğretimde yoğunlaşmasına, mezunların 
çoğunun da sektörde üst kademelerde işe başlama 
taleplerinin olmasına ve sektördeki işletme 
sahiplerinin de doğal olarak üniversiteden yeni 
mezun olmuş biri yerine daha tecrübeli yöneticileri 

istihdam etmelerine bağlamaktadırlar.  Bu durumun 
tamamıyla sektör ve ilgili eğitim kurumlarını 
planlayan, kuran ve müfredat hazırlayan kişi ve 
kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinde 
kaynaklanabileceğini de bildirmişleridir. Yazarların 
konu ile ilgili önerileri ise, sektördeki ihtiyacın ilgili 
kurumlar tarafından sektör temsilcilerinin görüşleri 
alınarak belirlenip ona göre okul açılması ve bu 
paralelde öğrenci yetiştirilmesi şeklindedir. Bu 
saptamadan hareketle çalışma en azından 
çoğunluğu sektörde çalışan mezunların 
görüşlerinden yararlanarak ders programının 
güncellenmesine katkıda bulunacağından, belirli 
oranda sektörün beklentileri doğrultusunda öğrenci 
yetiştirilmesine katkıda bulunabilecektir. 

Ders programı, “belirli amaçları elde etmek üzere 
kasıtlı ve bilinçli olarak planlanmış eğitsel aktiviteler 
toplamı” (Cooper 2002:20 ve Hirst, 1980:9) yada 
“öğrenciler belirli eğitsel hedef ve amaçlarına 
mümkün olduğunca ulaşabilmesine yönelik 
planlanmış, öğrenci ve öğretmenlerin uyacağı 
aktivitelerin programıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Eğitimde ders amaçlarının öğrenci davranışına 
dönüştürülmesi hedeflendiğinden ders 
programındaki derslerin öğrencilere kazandırılmak 
istenen davranışlara göre belirlenmesi 
gerekmektedir (Bürün, Demir ve Güneri, 2009:4). 

Yükseköğretimin toplumsal ve kişisel hayatta 
ekonomik ve sosyal birçok getirileri olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu nedenle yükseköğretimdeki program ve 
müfredatlardaki iyileştirmelerin, kişilerin ve toplumun 
sosyo-ekonomik hayatının iyileştirilmesine katkı 
sağlayacağı açıktır. Turizm yüksek öğretimi de 
günün şartlarına ve sektörün taleplerine göre 
hazırlanmış ders programları ile bu gelişmeleri 
yakalayacaktır (Bürün, Demir ve Güneri, 2009:4). 
Walo’ya (2000:91) göre ise, turizm ders 
programlarının sadece sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik değil aynı zamanda öğrencilerin 
sektörde iyi birer yönetici olmaları için onları gerekli 
bilgi ve becerilerle donatmaya yönelik de olmalıdır. 
Yani ders programı sadece sektörün ihtiyaçlarına 
odaklı olmakla kalmayıp öğrencilerin kariyer 
hedeflerini de dikkate almalıdır. Bu doğrultuda turizm 
ders programları hem genel yönetim bilgileri vermeli 
hem de turizm ile ilgili spesifik bilgi ve becerileri 
içermelidir.  

Lisans düzeyinde verilen turizm eğitiminin genel 
amacı, turizm sektörüne orta ve üst kademe 
yöneticiler yetiştirmektir (Atay ve Yıldırım, 2009:13).  
Benzer amaçları olan  lisans düzeyindeki turizm 
eğitim kurumlarının ders programlarının birbirine 
benzeyeceği düşünülebilir (Gürbüz ve Dağdeviren, 
2007:163). Ancak bu alanda yapılan araştırmalar 
(Gürbüz ve Dağdeviren (2007) ve Avcıkurt ve 
Karaman (2002)) bu görüşü doğru çıkarmamaktadır. 
Örneğin Gürbüz ve Dağdeviren 2007 yılında 
yaptıkları araştırmada Türkiye’de lisans düzeyinde 
turizm eğitimi veren sekiz üniversite (Anadolu, 
Balıkesir, Başkent, Bilkent, Dokuz Eylül, 
Gaziosmanpaşa, Boğaziçi ve Akdeniz üniversiteleri) 
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üzerinde yaptıkları araştırmada bu üniversitelerin 
lisans turizm ders programlarının birbirinden anlamlı 
şekilde farklılık gösterdiği kanısına ulaşmışlardır.  

Gürbüz ve Dağdeviren (2007:164), amaçları aynı 
olmasına rağmen, amaçlara ulaşmada kullanılan 
araçların yani ders programlarının farklı olmasının iki 
şekilde yorumlanabileceğini belirtmişlerdir. Birincisi; 
bazı kurumların amaçtan taviz vermesi. ikincisi ise, 
lisans düzeyinde turizm eğitiminde amaca bir değil 
birden fazla yolla ulaşılabileceğidir. Gürbüz ve 
Dağdeviren bu iki yorumdan ikincisine ağırlık 
vermektedirler. Bu bağlamda amaca standart bir 
programla değil mevcut programların en iyi şekilde 
uygulanmasıyla ulaşılacağı yönünde görüş 
bildirmişlerdir.     

Avcıkurt ve Karaman (2002:152) da yaptıkları 
araştırmada turizm alanında verilen lisans eğitiminde 
ders programlarında üniversiteler arası eşgüdüm 
olmadığını saptanmışlardır. Bu araştırmada Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama, Seyahat ve 
Turist Rehberliği bölümleri üzerine, Abant İzzet 
Baysal, Anadolu, Bilkent, Boğaziçi, Çanakkale 
Onsekiz Mart, Erciyes, Muğla, Adnan Menderes, 
Akdeniz, Balıkesir ve Mersin Üniversitesi olmak 
üzere toplam 11 üniversite üzerinde ders programı 
karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırmalarda 
üniversitelerde aynı bölümlerde dahi seçmeli ve 
zorunlu derslerin sayılarında önemli farklılıklar 
bulunmuştur. Aynı araştırmada Konaklama 
İşletmeciliği bölümünde en fazla dersin, bu 
araştırmanın da alanını oluşturan Mersin Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 
verildiği de saptanmıştır. 

Bugün etkin ve gelişmiş bir turizm eğitiminin 
temelini, kuşkusuz iyi hazırlanmış ders programları 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda turizm sektörüne orta 
ve üst kademede yöneticiler yetiştirmenin 
amaçlandığı iddia edilen lisans düzeyinde turizm 
eğitim sisteminde de etkin ve iyi hazırlanmış bir ders 
programına ihtiyaç vardır. Bir okulda verilen eğitimin 
çatısını oluşturan ders programlarının iyi hazırlanmış 
olması ise amacına ne kadar iyi hizmet ettiği ile 
ilgilidir. Bir diğer ifadeyle, okulda uygulanan ders 
programı ne kadar amacına uygun hazırlanmışsa ve 
uygulanıyorsa o ölçüde de başarıya ulaşabilir. Bu 
doğrultuda programlar hazırlanırken, yönetici 
adayları yetiştirilen sektörün ihtiyaç ve  
beklentilerinin neler olduğu bilinmeli ve sektördeki 
hızlı gelişmeler takip edilmelidir. Bunun da en iyi 
yollarından biri sektörde faaliyet gösteren mezunların 
ders programı hazırlama sürecine dahil edilmesidir. 
Bu şekilde hazırlanacak lisans düzeyinde bir turizm 
eğitimi ders programının amacına daha iyi hizmet 
edeceğini  söylemek mümkündür Ders 
programlarıyla önemli konulardan birisi, ders 
programlarının günün şartlarına ve sektörün 
ihtiyaçlarına göre güncellenmesidir. Bunu sağlamak 
için, sektörde araştırmalar yapılarak arz ve talepteki 
değişmeler ile bilgi teknolojilerindeki gelişmeler 
sürekli takip edilmelidir (Avcıkurt ve Karaman, 
2002:153). Uygulanan ders programlarının 

güncellenmesi çalışmaları sırasında dikkate alınması 
gereken taraflardan biri de mezunlardır. Çünkü 
mezunlar halihazırda uygulanan ve güncellenmesi 
düşünülen ders programının mezuniyetleri 
sonrasında ne kadar işlerine yarayıp yaramadığını 
değerlendirebilirler. Mezunlar, okulun yöneticiler 
yetiştirdiğini iddia ettiği sektörde çalışıyorlarsa ve 
bunların bir kısmı da yönetici kadrosunda yer 
alıyorsa bu değerlendirmeler okulun iddialarının 
uygulamasının sonuçları hakkında da fikir 
verebilirler. Ayrıca sektörde çalışan mezunlar fiilen 
sektördeki değişimlerin içinde bulundukları için var 
olan ders programının güncellenmesi konusunda 
çeşitli eleştiri, katkı ve öneriler getirebilirler. Bu 
nedenle ders programı güncelleme çalışması olarak 
gerçekleştirilen bu çalışma mezunlarla yapılmıştır.   

3. Araştırma Yöntemleri 
 
3.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi 
ders programının mezunlarca değerlendirilmesini 
yapmaktır. Bu amaçla, Mersin Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu mezunları üzerinde bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırmada, öğrencilik dönemi 
ile mezuniyet sonrası iş yaşamındaki derslere verilen 
önem algısının karşılaştırılması yapılmaktadır. 
Böylece söz konusu yüksekokulun ders programının 
güncellenmesine katkıda bulunulması da 
hedeflenmiştir. Araştırmada aşağıdaki soruların 
yanıtları bulunmaya çalışılmaktadır: 

1) Mersin TİOYO mezunları, okulda aldıkları 
derslere öğrenciyken ve mezun olduktan 
sonra  ne derecede önem vermişlerdir?  

2) Mersin TİOYO mezunlarının derslere 
atfettikleri önem, öğrenciyken ve mezuniyet 
sonrası farklılaşmakta mıdır?  

3) Mersin TİOYO mezunları,  programda yer 
alan derslerin müfredatta kalmasına ne 
derecede katılmaktadırlar?  

4) Mersin TİOYO mezunları, ders 
programındaki hangi dersleri en gerekli; 
hangilerini en gereksiz dersler olarak 
görmektedirler? 

5) Mersin TİOYO mezunları, bu okulda 
okumuş olmaktan, öğretim kadrosundan, 
okulun eğitim kalitesinden ve okulda 
gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerden ne 
derecede memnundurlar?  

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Mersin TİOYO mezunları üzerine yapılan bu 
araştırma kapsamında, öncelikle konuyla ilgili daha 
önce yapılmış araştırmalar incelenmiş, daha sonra 
Mersin TİOYO’nda görevli akademisyenlerin 
katkısıyla veri toplama aracı olarak kullanılacak 
anket hazırlanmıştır. Oluşturulan anket öncelikle, 
pilot çalışma kapsamında, Mersin TİOYO mezunu 
olan bazı akademisyenler, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ve Mersin ilinde otellerde çalışanlardan 
oluşan toplam 27 kişilik bir grup üzerinde 
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uygulanmıştır. Yapılan bu pilot çalışma sonucunda 
gerekli düzeltmeler yapılmış ve ankete son şekli 
verilmiştir. Böylece, ölçeğin kapsam geçerliliği 
sağlanmıştır. Ölçeğin güvenirliği, Cronbach alfa testi 
ile yapılmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de de görüleceği üzere ölçeklerin genel 
güvenirlik katsayıları ,90’ın üzerindedir. Bu değerler, 

ölçeklerin yüksek derecede güvenilir ölçekler 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 46 maddeden 
oluşan ölçeklerin ikiye bölünmüş haliyle de 
güvenirlikleri ölçülmüştür. Sonuçta ikiye bölümlü 
güvenirlik katsayıları da ,80’in üzerinde görülen 
ölçeklerin yüksek düzeyde güvenilir olduğu 
anlaşılmıştır (Kalaycı, 2006:405). 

Tablo 1: Araştırma Ölçeklerinin Güvenirlik Katsayıları 

Faktörler 

İkiye Bölümlü 
Güvenirlik Analizi Genel Güvenirlik Analizi 

Madde 
Sayısı 

Cronbach 
Alfa 

Madde 
Sayısı Cronbach Alfa 

Öğrenciyken Derslere Verilen Önem 
23 ,864 

46 ,902 
23 ,853 

Mezuniyet Sonrası Derslere Verilen Önem 
23 ,925 

46 ,929 
23 ,813 

Derslerin Programda Kalmasına Katılım 
23 ,873 

46 ,916 
23 ,827 

 
Veri toplama aracı olarak geliştirilen ankette, 

demografik ve okuldan memnuniyetle ilgili sorulara ilave 
olarak, Tablo 1’de de belirtildiği gibi, üç ölçek 
bulunmaktadır. Mersin TİOYO’nda verilen tüm dersler üç 
ayrı ölçek şekline getirilmiştir. Birinci ölçekte öğrenciyken 
derslere verilen önem düzeyleri, ikinci ölçekte mezun 
olduktan sonra ilgili derslerin önem düzeyleri ve üçüncü 
ölçek ise, söz konusu derslerin müfredatta kalıp 
kalmamasına katılım düzeyleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Ölçeklerin tepki (yanıt) kategorileri, derslere 
öğrenciyken ve mezuniyet sonrası verilen önem seviyesi 
için, (1) çok önemsiz, (2) önemsiz, (3) ne önemli ne 
önemsiz, (4) önemli ve (5) çok önemli olmak üzere 5’li 
Likert derecelemesine göre yapılmıştır. Ayrıca 
mezunların derslerin programda kalmasına ne ölçüde 
katıldıklarını sorgulandığı ölçekte ise tepki kategorileri (1) 
kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) ne 
katılıyorum ne katılmıyorum, (4) katılıyorum ve (5) 
kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li Likert derecelemesi 
şeklinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni, Mersin Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu mezunlarıdır. Bu evren, hem 1980 
yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
bünyesinde kurulan Mersin Turizm İşletmeciliği 
Yüksekokulu mezunlarını; hem de 1992 yılından bu yana 
Mersin Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Mersin 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
mezunlarını kapsamaktadır. Araştırmanın örnekleme 
çerçevesi ise, Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu mezunları derneğinin (METİOD) resmi 
internet sitesine (www.metiod.org.tr) üye olan 
mezunlardır. Üyelere anketlerin ilk gönderildiği tarih olan 
29.01.2010’da, siteye toplam 766 mezunun üye olduğu 
belirlenmiştir. Bu 766 mezundan toplam 149’u anketlere 
yanıt vermiştir.  

Bu bağlamda örnekleme çerçevesindeki kitlenin 
yaklaşık beşte birinin (%19,4) araştırmaya katıldığı 
tespit edilmektedir. 

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla 
oluşturulan anket 29.01.2010 tarihinde, Mersin 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
mezunları derneğinin (METİOD) internet sayfasına 
konulmuş ve aynı tarihte derneğin bütün üyelerine, 
elektronik posta ile gönderilmiştir. Bu e-postada, 
mezunlardan derneğin internet sayfasına girmeleri, 
anketi indirip doldurmaları ve ilgili e-posta 
adreslerine ve faks numaralarına göndermeleri rica 
edilmiştir. Araştırmaya katılımın sınırlı sayıda olması 
üzerine, bu e-postalar 2010 yılı Ocak ve Mart ayları 
arasında üç kez tekrarlanmıştır.   

4. Bulgular ve Değerlendirme 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri, 
Tablo 2’de sunulmaktadır. Buna göre, araştırmaya 
katılan erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki 
katından daha fazladır. Bu bulgu, araştırma için 
erkek mezunların daha fazla geri dönüşte 
bulundukları şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine 
Göre Dağılımı 

Demografik Değişkenler Frekans 
(n) Yüzde 

Cinsiyet (n:149)   
Kadın 42 28,2 
Erkek 107 71,8 
Yaş (n:149)   
24-30 arası 76 51,0 
31-40 arası 37 24,8 
41 ve üzere 36 24,2 
Üniversiteye Giriş Yılı(n:149)   
1980-1992 arası 53 35,6 
1993-2004 arası 96 64,4 
Üniversiteden Mezuniyet Yılı 
(n:149)   

 1984-1996 arası 41 27,5 
 1997-2009 arası 108 72,5 

Not Ortalaması (n:68)   
 50-75 arası 48 70,6 
 76 -100 arası 20 29,4 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere, diğer gruplara göre 
daha genç bir grubu temsil eden 24-30 arası yaş grubu 
araştırmaya daha fazla katılım göstermiştir. Bu durumu, 
genç mezunların araştırma anketi sanal alemde 
doldurulduğu için daha fazla geri dönüşte bulundukları 
şeklinde yorumlanabilir. Zira gençlerin teknolojiyle 
yaşlılara göre daha fazla ilgili oldukları bilinen bir 
gerçektir. Bir başka neden ise 24-30 arası yaş 
grubundaki gençlerin okuldan yeni mezun olmaları 
nedeniyle okulla bağlarının daha güçlü olması ve dolayısı 
ile de okul ile ilgili böyle bir çalışmaya katılım 
gösterilmesi ricasına daha sıcak bakmış olabilecekleridir. 
Ayrıca, yeni mezun oldukları için, aldıkları derslerin 
üzerlerindeki etkisi daha sıcaktır. Dolayısıyla da 
değişmesini istediği derslere yönelik tepkilerinin de sıcak 
olacağından dolayı daha fazla katılım gösterdiği ileri 
sürülebilir.  

Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu ilk önce 1980 yılında Adana İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Mersin Turizm 
İşletmeciliği Yüksekokulu adı ile eğitime başlamıştır. 
1992 yılında ise Mersin Üniversitesi bünyesinde Mersin 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
ismiyle eğitime devam etmiştir. Ayrıca bu tarihe kadar 
(1992) İngilizce-Türkçe karma eğitim verilen okulda, bu 
tarihten itibaren YÖK’ün ilgili kararlarıyla sadece Türkçe 
eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle bu araştırma 
kapsamında Mersin TİOYO mezunlarının üniversiteye 
giriş yılları da  1980-1992 arası ve 1993-2004 arası 
olmak üzere iki grup oluşturularak incelenmiştir. Tablo 
2’de görüldüğü üzere okula 1993-2004 arası giren kişiler 
araştırmaya daha fazla katılım göstermiştir.                        
Bu durum da yaş değişkenindeki nedenlerle, gençlerin 
araştırmaya katılımının daha fazla olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.  

Üniversiteye giren öğrencilerin dört yıl sonra 
mezun olacağı var sayılarak üniversiteden mezuniyet 
yılları da, giriş yıllarına dörder yıl eklenerek 1984-1996 
yılları arasında mezun olanlar ve 1997-2009 yılları 
arasında mezun olanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu 
doğrultuda yapılan analizler sonucunda, 1997-2009 
yılları arasında okuldan mezun olanların (108 kişi 
(%72,5)) 1884-1996 yılları arasında mezun olanlara 
göre (41 kişi (%27,5)) araştırmaya daha fazla katılım 
göstermesi de yaş ve okula giriş yılı değişkenlerinde 
yapılan yorumlarla aynı yönde yorumlanabilir. Sonuç 
olarak araştırmaya gençler, okula daha yakın 
tarihlerde girenler ve okuldan daha yakın tarihlerde 
mezun olanların daha fazla katılım göstermesi bu 
grupta bulunan mezunların ders programının 
değişmesi konusunda diğer gruplara göre daha duyarlı 
oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

      Tablo 3: Mezunların Çalıştıkları Sektörler 

Sektörler Frekans Yüzde  
Turizm  131 %87,9 
Üniversite  16 %10,7 
Kendi İşi 14 %9,4 
Ticaret  13 %8,7 
Kamu  6 %4 
Diğer  6 %4 
Banka  1 %0,7 
Bilişim  1 %0,7 
Toplam  188 %126,1 

 Araştırmaya katılan mezunların büyük bölümünün 
(%87,9) turizm sektöründe çalışıyor olması durumu, 
Mersin TİOYO’nun sektöre önemli oranda işgücü 
yetiştirdiği ve bu okuldan mezun olanların büyük bir 
bölümünün turizm sektöründe çalışmayı tercih ettiği 
şeklinde yorumlanabilir. Bu da okulun verdiği eğitimin 
amacına ulaştığının göstergelerinden bir olarak 
düşünülebilir. Zira bilindiği gibi lisans düzeyinde verilen 
turizm eğitimin en önemli amacı turizm sektörüne 
nitelikli yöneticiler yetiştirmektir.  

 Ancak, toplamda 149 kişinin katıldığı araştırmada, 
çalışılan sektörlere ilişkin 188 veriye ulaşılması 
tabloda dikkat çeken bir durumdur. Bu durum, toplam 
39 kişinin (%26,1) birden fazla sektörde çalıştığını 
göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda, toplam 
11 mezunun turizm ve üniversite alanlarında; 11 
kişinin de turizm ve kendi işinde çalıştığı saptanmıştır. 
Ayrıca 6 kişinin ise turizm ve ticaret işiyle uğraştığı da 
tabloda görülmektedir. Bu durumu turizm sektöründe 
çalışan bireylerin zamanla sektörden ayrılıp başka 
sektörlerde çalıştıkları şeklinde yorumlamak 
mümkündür. Ama diğer taraftan, özellikle üniversitede 
çalışan öğretim elemanlarının en azından bir kısmının 
sektör deneyimine sahip olduğu sonucuna da 
varılabilir. 
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Tablo 4: Ders Programında En Gerekli ve En Gereksiz Görülen Dersler 

Sıra No Ders İsimleri Gerekli derslerin frekans 
ve yüzdeleri 

Sıra No Gereksiz derslerin 
frekans ve yüzdeleri 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
1. İngilizce 92 61,8 - - - 
2. Almanca 82 55,1 33. 2 1,3 
3. Rusça 60 40,3 27. 4 2,7 
4. Mesleki İngilizce 55 36,9 - - - 
5. Maliyet  Muhasebesi 43 28,8 26. 4 2,7 
6. Konaklama Tesisleri Muhasebesi 38 25,5 - - - 
7. Genel Muhasebe 34 22,8 37. 2 1,3 
8. Paket Programlar 32 21,5 34. 2 1,3 
9. Genel İşletme 32 21,5 - - - 

10. Genel Ekonomi 28 18,6 18. 7 4,7 
11. Makro Ekonomi 26 17,4 3. 38 25,6 
12. Turizm İşletmeleri Yönetimi 23 15,4 - - - 
13. Uluslararası Ekonomi 21 14,1 5. 26 19,4 
14. Önbüro/Resepsiyon 21 14,1 - - - 
15. Yiyecek/İçecek Yönetimi 21 14,1 16. 9 7,1 
16.  Mikro Ekonomi 20 13,4 6. 21 14,1 
17. Genel Pazarlama 18 12,1 31. 3 2,0 
18. Bilgisayar 17 11,4 22. 5 3,4 
19. İş Hukuku 16 10,6 24. 4 2,7 
20. Ticaret Hukuku 15 9,9 19. 7 4,7 
21. Turizm Pazarlaması 14 9,3 - - - 
22. Temel Hukuk 13 8,6 20. 6 4,0 
23. Halkla İlişkiler 12 7,9 23. 5 3,4 
24. Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü 10 6,7 25 4 2,7 
25. Finansal Yönetim 8 5,4 17. 8 5,4 
26. İşletme Yönetimi 8 5,4 - - - 
27. Kongre ve Toplantı Yönetimi 8 5,4 28. 4 2,7 
28. Turizme Giriş 6 4,0 35. 2 1,3 
29. Ağırlama İşletmelerinde Verimlilik Yön. 6 4,0 21. 6 4,0 
30. Kat Hizmetleri Yönetimi 6 4,0 14. 9 7,1 
31. Mali Tablo Analizi 5 3,4 15. 9 7,1 
32. Rekreasyon 5 3,4 10. 13 8,7 
33. Mitoloji 5 3,4 8. 17 11,5 
34. Turizm Plan Politikası 5 3,4 36. 2 1,3 
35. İnsan Kaynakları Yönetimi 4 2,7 32. 3 2,0 
36. Sanat Tarihi 4 2,7 11. 13 8,7 
37. Türk Vergi Sistemi 3 2,0 4. 31 20,8 
38. Turizm Yatırım Projesi 3 2,0 39. 1 0,7 
39. İstatistik 2 1,3 2. 42 26,2 
40. İş Etiği 2 1,3 13. 9 7,1 
41. Turizm Coğrafyası 2 1,3 29. 3 2,0 
42. Araştırma Yöntemleri 1 0,7 30. 3 2,0 
43. Konaklama İşletmeleri Yönetimi 1 0,7 - - - 
44. Genel Matematik 1 0,7 1. 53 35,6 
45. Bitirme Tezi 1 0,7 9. 13 8,7 
46. Sosyal Psikoloji 1 0,7 7. 20 13,4 
47. Beden/Müzik - - 12. 11 7,4 
48. Türkçe - - 38. 1 0,7 

 
4.1. Mezunların Ders Programında En Gerekli ve En 

Gereksiz Gördükleri Dersler 

Araştırma anketinde mezunlara ders programında en 
gerekli ve en gereksiz gördükleri dersler sorulmuştur. Bu 
sorulara alınan yanıtlara göre hazırlanan tablo 4’de de 
görüleceği üzere, araştırmaya katılan mezunların en 
gerekli gördüğü derslerin başında yabancı dil dersleri 
gelmektedir. Büyük bölümünün (%87,9) turizm sektöründe 
çalıştığı bilinen bir örneklemde yabancı dil derslerinin en 
gerekli dersler olarak görülmesi oldukça normal bir durum 
olarak düşünülebilir.  

Mezunların en gerekli gördükleri dersler içinde 
yabancı dillerden sonra muhasebe derslerinin 
gelmesi dikkat çekici unsurlardan bir diğeridir. 
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 İşletmelerin en önemli departmanlarından biri olan 
muhasebe departmanında kullanılan muhasebe 
işlemlerine ilişkin bilgilerinin verildiği bu dersleri 
mezunların en gerekli dersler arasında görmesini, 
mezunların bir işletmede/kurumda çalışmaya başlayınca 
bu derslerin aslında sektörde ne denli işe yaradığını 
kavramış olmalarına bağlanabilir. Muhasebe 
derslerinden sonra en gerekli görülen ders, Paket 
Programlar (Fidelio, Galileo vb.) olmuştur. Paket 
programların çok gerekli görülmesini de yabancı dillerde 
olduğu gibi katılımcıların çoğunluğunun turizm 
sektöründe çalışmasıyla ilişkilendirilebilir. Bugün 
sektörde çalışan insanların en önemli gereksinimlerinin 
başında yabancı dil bilgisi ve paket program kullanabilme 
yeteneğinin geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda 
mezunların en gerek duyduğu bilgileri veren dersleri en 
gerekli dersler olarak gördüklerini ifade etmek doğru 
olacaktır.  

Tabloya göre, mezunların en gereksiz gördüğü 
derslerin başında ise Genel Matematik dersi gelmektedir. 
Genel Matematik dersini sırasıyla İstatistik, Makro 
Ekonomi, Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Ekonomi, 
Mikro Ekonomi, Sosyal psikoloji, Bitirme Tezi, 
Rekreasyon, ve Sanat Tarihi takip etmiştir.  

Lise eğitimini, genel olarak sayısal derslerde verdiği 
eğitimin yetersizliği ile bilinen  Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Liselerinde  alan Mersin Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
mezunlarının, Genel Matematik ve İstatistik gibi dersleri 
gereksiz olarak görmesini, lisede aldıkları yetersiz 
sayısal eğitim nedeniyle bu dersleri geçmekte 
zorlanmalarına bağlamak mümkündür.  Ayrıca ekonomi 
derslerinin en gereksiz dersler arasında gösterilmesini 
de, ekonomi derslerinin bazı sayısal problemleri içermesi 
nedeniyle, bu sayısal yetersizliğe bağlamak mümkündür.   

Ekonomi dersleri konusunda ve hatta tablonun 
genelinde de en dikkat çeken durum ise, ekonomi 
derslerinin hem en gerekli; hem de en gereksiz dersler 
arasında yüksek oranlarla yer almasıdır. Tabloda da 
görüleceği üzere, araştırmaya katılan mezunların 
%18,6’sı (28 kişi) Genel Ekonomi dersini en gerekli 
dersler arasında görürken; %4,7’si (7 kişi) ise en 
gereksiz dersler arasında görmüştür. Mezunların 
%17,4’ü (26 kişi), Makro Ekonomi dersini gerekli bir ders 
olarak görürken; %25,6 (38 kişi) ise, gereksiz bir ders 
olarak görmüştür. Yine mezunların %14,1’i (21 kişi), 
Uluslararası Ekonomi dersini en gerekli dersler arasında 
görürken, % 19,4’ü (26 kişi) ise, en gerekli dersler 
arasında görmüştür.  Ayrıca Mikro Ekonomi dersinde de 
durum aynıdır; mezunların %13,4’ü (20 kişi)  Mikro 
Ekonomi dersini en gerekli ders olarak görürken, 14,1 i 
(21 kişi) en gereksiz ders olarak görmüştür. Bu durumu 
ekonomi dersleri konusunda mezunlar arasında görüş 
farklığı olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür. 

 

 
Bu nedenle, ekonomi derslerinin gereksiz 
görülmesinde de bu ders geçme zorluğundan söz 
edilebilir. Ayrıca, bu farkın temelinde daha önce de 
bahsedildiği gibi bazı mezunların sayısal alanlardaki 
yetersizliği de olabilir. Bu bağlamda sayısal 
alanlarda kendilerini yeterli gören mezunların 
ekonomi derslerini en gerekli dersler arasında 
gösterdiğini, sayısal yeterliliği nispeten daha düşük 
olanların ise, ekonomi derslerini en gereksiz dersler 
arasında gösterdiğini söylemek mümkündür.  
 

4.2. Mezunların Ders Programına Eklenmesini 
Önerdiği Dersler 

Araştırma anketinde mezunlara programa 
eklemek istedikleri dersler sorulmuştur. Bu soruya 
alınan yanıtlara göre de tablo 5 oluşturulmuştur. 
Tabloya göre, mezunların %9,4’ü (14 kişi) Uygulamalı 
Mesleki Dersleri programa eklemek istemektedirler. 
Bu durum, mezunların mesleki derslerin sadece teorik 
olarak değil uygulamalı olarak da verilmesi yönünde 
bir görüşe sahip olduklarını göstermektedir. 
Mezunların programa eklenmesini istediği bir diğer 
ders ise %7,1’lik oranla “İletişim” dersi olmuştur. 
Okulda sosyal psikoloji dersi verilmektedir ve bu ders 
kapsamında da iletişim konusu detaylı bir şekilde ele 
alınmaktadır. Buna rağmen mezunların programa 
iletişim dersini eklemek istemesini, mezunlarda 
iletişimin bir dersin alt konusu olmaktan ziyade başlı 
başına bir ders olarak ele alınması gerektiği 
görüşünün hakim olduğu şeklinde yorumlamak 
mümkündür. Turizm sektöründe insan ilişkilerinin ve 
iletişiminin yoğun bir şekilde yaşandığı 
düşünüldüğünde, bu istek yerinde bir istek olarak 
görülebilir. Ayrıca yalnızca iki ve bir mezun tarafından 
toplam 38 adet ders önerilmiştir.  

Tablo 5: Mezunların Ders Programına 
Eklenilmesini Önerdiği Dersler 

Ders Adı N  % 
Uygulamalı Mesleki Dersler                                          14 9,4 
İletişim 9 7,1 
Bir yabancı dil daha 4 2,7 
Alternatif Turizm Çeşitleri 3 2,0 

4.3. Mezunların Mersin TİOYO’na İlişkin 
Memnuniyet Durumları 

Araştırma anketinde mezunlara, Mersin Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda okumuş 
olmaktan duydukları memnuniyet dereceleri, okulun 
öğretim kadrosundan duydukları memnuniyet 
dereceleri, okuldaki sosyal aktivitelerden duydukları 
memnuniyet dereceleri ve genel olarak eğitim 
kalitesinden duydukları memnuniyet dereceleri 
sorulmuştur. Bu doğrultuda alınan yanıtlara göre 
oluşturulan tablo 6 aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 6’ya göre, çok memnun ve memnunlar 
toplandığında mezunların %85,9’u Mersin 
Üniversitesi TİOYO’nda okumuş olmaktan memnun 
olduklarını bildirmişlerdir. Bu sonuç okul açısından 
oldukça olumlu bir durumu ifade etmektedir. Okul 
mezunlarının çok büyük bir bölümünü memnun 
etmeyi başarmıştır.  

 

Araştırmaya katılan mezunların genel olarak 
%78,6’sı öğretim kadrosundan memnun olduklarını 
bildirmişlerdir. Ayrıca bu soruyu 20 kişi (%13,4) “ne 
memnunum ne memnun değilim” şeklinde yanıtlarken, 
sadece 10 kişi (%6,7) “memnun değilim”; 2 kişi de 
(%1,3) “hiç memnun değilim” şeklinde yanıtlamıştır. Bu 
durumu, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu’nda görev yapan ve yapmış 
öğretim kadrosunun mezunlar tarafından başarılı 
bulunduğu şeklinde yorumlamak mümkündür.      

 
Tablo 6: Mezunların Okuldan Duydukları Memnuniyet Durumları 

Memnuniyet konuları 

Hiç memnun 
değilim/ 
değildim 

Memnun 
değilim/ 
değildim 

Ne memnunum 
ne de memnun 

değilim 

Memnunum/ 
memnundum 

Çok memnunum/ 
memnundum 

N % N % N % N % N % 
Bu Okulda Okumuş Olmak 5 3,4 4 2,7 12 8,1 63 42,3 65 43,6 
Okulun Öğretim Kadrosu 2 1,3 10 6,7 20 13,4 88 59,1 29 19,5 
Okuldaki Sosyal Aktiviteler 16 10,7 22 14,8 31 20,8 44 29,5 36 24,2 
Okulun Eğitim Kalitesi 5 3,4 15 10,1 33 22,1 71 47,7 25 16,8 

 
Tablo 6’ya göre, çok memnun ve memnunlar 

toplandığında mezunların %85,9’u Mersin 
Üniversitesi TİOYO’nda okumuş olmaktan memnun 
olduklarını bildirmişlerdir. Bu sonuç okul açısından 
oldukça olumlu bir durumu ifade etmektedir. Okul 
mezunlarının çok büyük bir bölümünü memnun 
etmeyi başarmıştır.  

 
Araştırmaya katılan mezunların genel olarak 

%78,6’sı öğretim kadrosundan memnun olduklarını 
bildirmişlerdir. Ayrıca bu soruyu 20 kişi (%13,4) “ne 
memnunum ne memnun değilim” şeklinde 
yanıtlarken, sadece 10 kişi (%6,7) “memnun değilim”; 
2 kişi de (%1,3) “hiç memnun değilim” şeklinde 
yanıtlamıştır. Bu durumu, Mersin Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda görev 
yapan ve yapmış öğretim kadrosunun mezunlar 
tarafından başarılı bulunduğu şeklinde yorumlamak 
mümkündür.  

 
Görüldüğü üzere, mezunlar sosyal aktiviteler 

konusunda da genel olarak olumlu tutum 
içerisindedir. Öyle ki, toplamda mezunların %53,7’si 
memnun veya çok memnun olduklarını bildirirken; 
sadece %25,5’i memnuniyetsizlik belirtmiştir. Bu 
durum, okulda düzenlenen çeşitli eğlence 
organizasyonları, turistik geziler vb. faaliyetlerin 
mezunların yarısından fazlası tarafından beğenildiğini 
göstermektedir. 

 
 

 
 
 
 
 

Mezunlara okulun genel olarak eğitim kalitesinden 
duydukları memnuniyet derecesi sorulduğunda da 
yine mezunların önemli ölçüde memnun oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. Toplamda mezunların %64,5’i 
eğitim kalitesinden memnun olduklarını ifade 
etmiştirler. Bu konuda memnuniyetsizliğini ifade eden 
mezunların toplam içindeki oranı ise, %13,5 olmuştur. 
Bu durum, yükseköğretimde üniversiteler arasında 
oldukça yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, 
Mersin TİOYO’nun mezunlarının memnuniyetini 
sağlaması dolayısıyla önemli bir avantaj elde ettiği 
şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, tablo genel olarak ele 
alınıp mezunların genel olarak, bu okulda okumuş 
olmaktan, öğretim kadrosundan, sosyal aktivitelerden 
de duydukları memnuniyetlerinin oldukça önemli 
seviyelerde olduğu görüldüğünde okulun başarılı 
olduğu söylenebilir.   

4.4. Derslere Öğrenciyken ve Mezuniyet 
Sonrası Atfedilen Önem Derecelerinin 
Karşılaştırması 

Mezunların derslere atfettikleri önem derecelerinin 
öğrenciyken ve mezuniyet sonrası değişip 
değişmediğini görebilmek amacıyla yapılan 
eşleştirilmiş t-testi sonucunda, okulda okutulan 46 
dersten 13’ünde mezunların öğrenciyken ve 
mezuniyet sonrasında derslere atfettikleri önem 
derecelerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. Geri kalan 33 derste ise anlamlılık 
değeri (p) 0,05’in üstünde olduğu için, mezunların 
öğrenciyken ve mezuniyet sonrası derslere atfettikleri 
önem arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 
Mezunlar tarafından atfedilen önem dereceleri 
öğrenciyken ve mezuniyet sonrasında faklılıklar 
gösteren derslere ilişkin tablo 7 aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 7: Mezunlar Tarafında Atfedilen Önem Dereceleri Öğrenciyken ve Mezuniyet Sonrasında 
Farklılaşan Dersler. 

Ders Adı 
Dersi 

alan kişi 
sayısı 

Öğrenciyken 
derse verilen 

önem 

Mezuniyet 
sonrası derse 
verilen önem 

Korelasyon Karşılaştırma 
farkları 

p 
değeri 

1.İnsan Kaynakları Yönetimi 132 3,8258 4,1515 ,550 -,32576 ,000 
2.Bilgisayar 136 4,0956 4,4118 ,693 -,31618 ,000 
3.Genel Pazarlama 145 3,9241 4,1724 ,648 -,24828 ,000 
4.İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 139 3,8129 4,0504 ,541 -,23741 ,005 
5.Turizm Pazarlaması 140 4,2000 4,4000 ,752 -,20000 ,000 
6.İstatistik 142 2,7817 2,9789 ,825 -,19718 ,004 
7.Yiyecek İçecek Yönetimi 1 134 3,6642 3,8582 ,807 -,19403 ,005 
8.Turizm Yatırım Projesi 127 3,6457 3,8346 ,678 -,18898 ,008 
9.Sosyal Psikoloji 129 3,2946 3,4574 ,759 -,16279 ,034 
10.İşletme Yönetimi 142 4,1268 4,2817 ,595 -,15493 ,024 
11.Yiyecek İçecek Yönetimi 2 135 3,7481 3,8889 ,855 -,14074 ,018 
12.Turizm Plan ve Politikası 124 3,7097 3,8468 ,714 -,13710 ,049 
13.İngilizce 145 4,6966 4,8138 ,576 -,11724 ,026 

 
Mezunların öğrenciyken ve mezuniyet sonrası 

derslere atfettikleri önem dereceleri anlamlı şekilde 
farklılaşan 13 dersin hepsinde, öğrencilerin mezuniyet 
sonrası verdikleri önem değerlerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu durumu öğrencilerin genel 
olarak bu 13 dersin önemini iş hayatına atıldıktan 
sonra daha iyi kavradıkları şeklinde yorumlamak 
mümkündür. Mezunların, öğrenciyken dersleri sadece 
aşılması gereken engeller şeklinde algılamaları da 
böyle bir sonucu doğurmuş olabilir. 

Farklılıkların belirlendiği bahsi geçen 13 ders 
incelendiğinde, bu derslerin genel olarak yönetim 
dersleri, turizm alan dersleri ve pazarlama dersleri 
oldukları dikkat çekmektedir. Bu durum, mezunların 
sektörde iş hayatına atılmadan önce teorik olarak 
aldıkları bu eğitimin aslında mezuniyet sonrasında ne 
derece kendilerine faydalı olacağını kavrayamamış 
olmalarından kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Sağladığı istihdam ile turizm sektörü, ülkedeki işsizlik 
sorunun çözümünde en önemli araçlardan biridir. 
Ancak sektörün gelişmesi ve daha fazla ekonomik 
katkı sağlaması için, istihdam edilecek kişilerin iyi 
eğitilmiş nitelikli insanlardan oluşması gerekmektedir. 
Çünkü; turizm, emek yoğun bir sektördür ve 
dolayısıyla da bu alanda nitelikli insan kaynağının 
önemi oldukça yüksektir. Turizm sektörüne nitelikli 
insan kaynağının sağlanması ise, ancak kaliteli bir 
turizm eğitimi ile mümkündür.                    

Bu araştırma da, bütün eğitim sistemlerinde 
olduğu gibi, turizm eğitim sisteminin de en önemli 
unsurlarından birinin, bu alanda verilen teorik ve 
uygulamalı dersler olduğu görüşünden yola çıkılarak, 
mezunlar aldıkları dersleri değerlendirmişlerdir.  

 

Bu değerlendirmeler ışığında elde edilen 
verilerle Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu ders programının 
güncellenmesine katkı sunulmuştur.  

Araştırma bulgularına göre, ilgili verilere ait 
değerlerin ortalamaları alındığında, mezunların 
hem öğrenciyken (X�=3,8006), hem de mezuniyet 
sonrasında (X�=3,9121) programda bulunan 
dersleri önemli görme eğilimi içinde oldukları ve 
derslerin programda kalması konusunda da 
(X�=4,1044) olumlu tutum içerisinde oldukları 
görülmektedir.                    Mezunların 
öğrenciyken ve mezuniyet sonrasında derslere 
verdikleri önem farklılık göstermektedir. Bu 
farklılıkların anlamlı bir şekilde gerçekleştiği 
dersler, “İnsan Kaynakları”, “İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku”, “Turizm Plan Politikası”, “Turizm Yatırım 
Projesi”, “İşletme Yönetimi”, “İstatistik”, “Sosyal 
Psikoloji”, “Bilgisayar”, “İngilizce”, “Yiyecek İçecek 
Yönetimi 1 ve 2”, “Genel Pazarlama” ve “Turizm 
Pazarlaması” dersleridir. Bu derslerdeki 
farklılaşma ise, ilgili derslerin mezuniyet 
sonrasında daha fazla önemsenmesi şeklinde 
gerçekleşmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 
mezunların en gerekli gördüğü dersler, yabancı dil 
dersleri, muhasebe dersleri, paket program 
dersleri ve ekonomi dersleri olmuş, en gereksiz 
dersler ise, Genel Matematik, İstatistik, Türk Vergi 
Sistemi ve yine ekonomi dersleri olmuştur. 
Mezunların ders programına eklemeyi istedikleri 
derslerin başında ise, Uygulamalı Mesleki dersler, 
İletişim dersi ve Alternatif Turizm Çeşitleri dersi 
gelmektedir.  
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Mersin TİOYO mezunları, bu okulda okumuş 
olmaktan, okulun öğretim kadrosundan, okuldaki sosyal 
aktivitelerden ve okulun genel eğitim kalitesinden 
oldukça önemli oranlarda memnun olduklarını ifade 
etmişlerdir. Kısacası, mezunlar okuldan genel olarak 
memnun olduklarını belirtmişlerdir.   

Sonuçta genel olarak bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, mezunların özellikle sayısal içerikli dersler 
konusunda olumsuz tutum içinde oldukları ve bu 
dersleri önemsiz ve gereksiz gördükleri görülmüştür. Bu 
derslere sayısal problemleri de içeren ekonomi dersleri 
de dahildir. Ancak ekonomi dersleri konusunda 
mezunların önemli bir bölümü de olumlu tutum 
içerisindedir. Bu durumda mezunların ekonomi 
derslerini geçmekte zorlanmaları nedeniyle böyle bir 
çelişkinin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 
Yabancı diller ve Paket Programlar gibi derslerin en 
gerekli dersler olarak görülmesi de önemli bir bulgudur. 
Mezunların sektörde pratikte kendine en fazla fayda 
sağlayan dersleri gerekli görmesi oldukça önemlidir. 
Zaten mezunların uygulamalı mesleki dersleri 
programda görmek istemesi de bu pratik faydayla 
ilgilidir. Genel olarak eski tarihlerde okula giren ve 
mezun olanların okuldan daha memnun ve aldıkları 
eğitimi daha fazla önemser görüntü içinde olması da 
önemli bir durumdur. Bu durum aslında, genel olarak 
turizm sektörünün ilgili tarihlerde daha hızlı bir gelişim 
içinde olması ile ilgilidir. Sektörün önemli bir gelişim 
içinde olması, bu alanda eğitim almış mezunların daha 
fazla kazanım elde etmesi sonucunu da beraberinde 
getirmiştir. 

 Araştırmanın sadece Mersin TİOYO mezunları 
üzerinde yapılmış olması, araştırma sonuçlarının tüm 
turizm eğitim sistemine genellenememesi bakımından 
sınırlılıklar yaratmaktadır. Ayrıca, yalnızca lisans 
düzeyinde turizm mezunlarına yönelik yapılması,  tüm 
turizm eğitim alanına genellenememesi sonucuna da 
yol açmaktadır. Mersin TİOYO mezunlarının hepsine 
ulaşamama ve ulaşılanların hepsinin de araştırmaya 
katılmamış olmaları, araştırma açısından bir başka 
önemli sınırlılığı oluşturmuştur.  

Çalışmada elde edilen bulguların, Mersin 
Üniversitesi TİOYO’nun ders programı güncelleme 
çalışmasına katkı sunma noktasında yeterli olduğu 
söylenebilir. Bu bağlamda, çalışmada elde edilen 
verilerin doyurucu olduğu düşünülebilir.  

Veri toplama konusunda sıkıntı yaşamak 
istemeyen ve gelecekte lisans düzeyinde turizm eğitimi 
ders programları konusunda araştırma yapacak 
kişilere, verilerin toplanmasında internetle beraber, 
hatta daha fazla yüz yüze anket doldurtmaları 
önerilebilir. Veri toplama aracına mezun olunan lise 
türü, lisansta aldıkları dersleri kaç puanla veya kaçıncı 
alışlarında başardıkları, turizm eğitimi almış olmaktan 
duyulan memnuniyet gibi ilave sorular eklenebilir.  
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