
SEYAHAT-TURiZM VE EĞLENCE HiZMETLERi 
TURiZM VE SEYAHAT HiZMETLERi PROGRAMI 

DERS iÇERiKLERi (2019-2020) 

1. SINIF 1. YARIYIL

1- ATATÜRK iLKELERi VE İNKILAP TARIHl-1 (2+0) AKTS (2)

Temel kavramlar, Türk inkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk 
inkılabının hazırlık dönemi, Türk istiklal Savaşı. 

2- TÜRK DiLi -1 (2+0) AKTS (2)

A.Dil, diller ve Türk dili, Dil bilgisi, sözcük ve cümle, Kelime türleri, Anlatımın düzeni
ve biçimleri (Ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türleri, açıklama, tartışma, 
betimleme, öyküleme), Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (Diksiyon). 

3- INGILİZCE -1 (3+0) AKTS (4)

The verb be: statements and questions with contractions, The verb be: wh-questions, 
Demonstrative pronouns: this, that, these and those,The Simple Present with 'like', The 
Simple Present: statements and wh- questions, Can /Can't: statements and yes/no 
questions, The Present Continuous: statements and questions, There is and There are, 
Prepositions of Place, Count and Noncount Nouns, some and any, The verb be: pası 
statements and questions, The Simple Pası: statements and questions 

4 - BiLGi VE İLETiŞiM TEKNOLOJiLERi (2+1) AKTS (4) 

lnternet Ve lnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, 
Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime işlemci 
Programında Özgeçmiş, lnternet Ve Kariyer, iş Görüşmesine Hazırlık, işlem Tablosu, 
Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama.Tanıtıcı Materyal Hazırlama. 

5- KİŞiLER ARASI İLETiŞiM (2+0) AKTS (4)

iletişim kavramı, iletişimin öğeleri ve iletişim süreci, iletişim kuramları, iletişim 
modelleri, Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler, Sözlü ve 
sözsüz iletişim, Beden dili, iletişimde konuşma ve dinleme, iletişimde empati ve çatışma, 
Etkili iletişim becerileri ve duygusal zeka, ikna edici iletişim, iletişim engelleri, Göstergeler, 
semboller ve renkler 

6-TURIZM COĞRAFYASI (4+0) AKTS (5)

Bölgeler coğrafyası, Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, Türkiye şehirleri hakkında genel 
bilgiler, Türkiye'deki bütün şehirlerin turizm kaynakları, Dünya coğrafyası, Dünyadaki kıtalar 
hakkında bilgiler, her kıtadaki bazı ülkeler hakkında bilgiler, bazı dünya ülkelerin;_. :_ 
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7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞİ (2+0) AKTS (4)
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Çocuk fiyatları, Oda fiyatlarının sisteme işlenmesi, Baz oda, Handling Feee tanımlaması, 
rezervasyon işlemleri, faturalama işlemleri, Fatura takibinin yapılması 

6-TURIZM FiNANSMAN! (3+0) AKTS (4)

Bu dersin temel amacı finansal sistemin işleyişi ve turizm sektörünün karşılaştığı 
finansal sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi edindirmektir. Dersin içeriği; finansal 
kavramlar, finansal sistem ve işleyişi, finansal kurumlar, finansal ürünler, finansal analiz, 
finansal planlama ve bütçeleme, çalışma sermayesi yönetimi, turizm sektörünün finansal 
sorunları ve çözüm önerileri, turizm işletmeleri için finans sağlama ve etkin kullanma 
yöntemlerini bilmek ve yorumlamak. 

7- iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi HUKUKU (3+0) AKTS (4)

iş Hukukunun temel kavramları, iş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Tarihi 
Gelişimi, işçi, işveren vb., Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Düzenlemelere Genel Bakış, iş 
Sözleşmesi ve türleri, işçi ve işveren borçları, çalışma süreleri, sözleşmenin sona ermesi, 
fesih, Sosyal Güvenlik Hukukunda sigorta kolları. 

8-KONGRE VE FUAR ORGANiZASYONU (3+0) AKTS (4)

Toplantı turizmi, önemi ve kapsamı, Kongre tanımı ve tarihçesi, Kongre ve turizm 
ilişkisi, Kongre turizminin diğer turizm türleri ile ilişkisi, Toplantı türleri, Kongre turizmine 
yönelik nitelik ve sınırlamalar, Teknolojik gelişmelerin kongre turizmine etkileri, Kongre ve 
toplantıların sınıflandırılması, Kongre turizmine yönelik nitelik ve sınırlamalar, Teknolojik 
gelişmelerin kongre turizmine etkileri, Kongre ve toplantıların sınıflandırılması, Kongre 
turizminin gelişme nedenleri, Kongre turizminin etkileri, Kongre turizminde örgütlenmeler ve 
Kongre-Toplantı hizmetlerinin organizasyonu, Kongre Organizasyonu Planlaması, Kongre 
Hizmetleri Yönetimi (kongre öncesi, sırasındaki ve sonrasındaki faaliyetler), Türkiye'nin 
kongre turizmi imkanları ve sorunları, Fuar Organizasyonları. 

9. MESLEKi DENEYİM 1 (0+2) AKTS (3)

Mesleki Staj dersidir. 

2. SINIF 1V. YARIYIL

1- ANADOLU UYGARLIKLARI (2+0) AKTS (3)

Tarih öncesi çağlardaki uygarlıkların temel özelliklerini, Anadolu'nun Tarih 
çağlarındaki uygarlıkların temel özelliklerini, Pers imparatorluğu, Hellenistik Dönem ve Roma 
Dönemi'ndeki Anadolu'yu açıklamaktır. Tarih öncesi çağları (Paleolitik Çağ'ı, Mezolitik Çağ'ı 
Neolitik Çağ'ı Tunç Çağı), Anadolu'nun Tarih çağlarındaki uygarlıklarını (Geç Hitit Krallıkları, 
Urartular, Frigler, Lydialılar), Pers imparatorluğunu, Helenistik Dönemi ve Roma Dönemini 
içermektedir. 

2- REZERVASYON (2+0) AKTS (3)






