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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 
 

  

Genel Bilgi 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans Programında Turizm ve konaklama sektörünün iş gereklerine sahip, 
konaklama işletmeciliğinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriye sahip, turizm sektöründe çalışabilecek kaliteli 
turizm ara elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için Mesleki İngilizce, Genel Turizm 
Bilgisi ,Ön büro işlemleri ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi, Seyahat Acenteciliği ve Tur 
Operatörlüğü, Kat Hizmetleri Yönetimi, Turizm Coğrafyası vb. derslerin yanı sıra sektörde kullanılan 
ulusal/uluslararası otomasyon programlarının öğretimiyle öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması 
amaçlanır. Ayrıca öğrenciler, 3 +1 Eğitim Modeli ile üç dönem okulda eğitim alırken bir dönem de işletmelerde 
tam zamanlı çalışarak alana yönelik iş deneyimi elde etmektedirler. 

Çalışma Alanları 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları, otel/motel/tatil köyleri vb. konaklama işletmeleri, 
yiyecek/içecek işletmeleri, kongre ve fuar merkezleri, seyahat acenteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk 
Eğitim Kurumları gibi geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahiptirler. 

Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, 
pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında, seyahat acentelerinin rezervasyon, operasyon, 
biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, KPSS puanı ile kadro açıldığında Kültür ve Turizm Bakanlığında, 
havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında ve yönetici olarak çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Ekonomi ve Finans / Gastronomi ve Mutfak Sanatları / İşletme / Rekreasyon Yönetimi / Turizm İşletmeciliği / 
Turizm Rehberliği / Uluslararası İşletme Yönetimi / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği / Yönetim Bilişim Sistemleri 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Aşçılık / Sağlık Turizmi İşletmeciliği / Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarında ÇAP, Konaklama 
İşletmeciliği programında YANDAL imkanları vardır. 

Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

• Karasu Meslek Yüksek Okulu - https://kmyo.subu.edu.tr/ 
• Sapanca Turizm MYO https://stmyo.subu.edu.tr/tr/anasayfa 
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Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: 
https://ebs.sabis.subu.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/31826 
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