


1  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

ARAMA KONFERANSI
21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi

İZMİR, 2019

Hazırlayanlar: 
Prof. Dr. Metin KOZAK
Prof. Dr. Nazmi KOZAK

AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ13.
2-5  Mayıs 2019

CLUB RESORT ATLANTIS

SONUÇ RAPORU

Moderatör: 
Dr. İrfan MISIRLI 



2  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 



3  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.



4  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

P
A

R
A

 Ý
L
E

 S
A

T
IL

M
A

Z



5  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER  ..................................................................................................................................... 5
TANIMLAR VE KISALTMALAR .............................................................................................................. 6
ÖNSÖZ ................................................................................................................................................ 7
YÖNETİCİ ÖZETİ VE ÇALIŞTAYIN AMACI, YÖNTEMİ VE AKIŞI .............................................................. 9
 Çalışma Grubunun Yapısı ............................................................................................................ 10
SONUÇ BİLDİRGESİ ........................................................................................................................... 11
GİRİŞ ................................................................................................................................................. 15
 Çalışma Grubu Yapısının Özellikleri ............................................................................................. 15
ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER ......................................................................... 16
 SISMA Nedir? .............................................................................................................................. 16
 SİSMA Yönteminin Kullanıldığı Alanlar ........................................................................................ 16
 SİSMA Felsefesi ........................................................................................................................... 17
 SİSMA’nın Kalite Unsurları .......................................................................................................... 17
 SİSMA Çalışmasının Aşamaları .................................................................................................... 18
 Çalışma Sırasında Uyulması Gereken İlkeler ............................................................................... 18

21. YÜZYILDA TURİZM EĞİTİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK? ANALİZİ SONUÇLARI .............................17-20
ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI .................................................................................................21-31
 A Grubu: Eğitim Öğretim Programları......................................................................................... 21
 B Grubu: Kurumsal Dönüşüm ..................................................................................................... 25
 C Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği ............................................................................................. 27
 D Grubu: Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri ................................................................................... 30
ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIMCI LİSTESİ ............................................................................................ 32
“ÜÇ İCRAAT” ÇALIŞMASI ÇIKTILARI .................................................................................... 33
KATILIMCILAR VE KURUM/KURULUŞLARI ........................................................................................ 38
EKLER   .........................................................................................................................................45-63
 Ek-1: ARAMA KONFERANSINDAN FOTOĞRAFLAR .................................................................39-40
 Ek-2: ARAMA KONFERANSI İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN BAZI HABERLER ................................41-48



6  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

CETE :  Center on Education and Training
DACUM :  Developing A Curriculum
MEB :  Milli Eğitim Bakanlığı
MYO :  Meslek Yüksekokulu
SİSMA : Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi
TUREB :  Turist Rehberleri Birliği
TUROFED : Türkiye Otelciler Federasyonu
TURSAB :  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
YÖK :  Yükseköğretim Kurulu
YÖKAK : Yükseköğretim Kalite Kurulu



7  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

ÖNSÖZ

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları ülkemizde turizm ve otelcilik ve ilgili alanlardaki 
akademik çalışmaların ve eğitim-öğretimle ilgili etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlenmektedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 12 
arama konferansında bu alanla ilgili çeşitli konular masaya yatırılmıştır.

Başta iletişim ve ulaştırma alanları olmak üzere teknolojinin küresel alanda ortaya çıkardığı geliş-
meler, pek çok alanda olduğu gibi mesleki eğitimi de derinden etkilemektedir. Dönüşen ve deği-
şen insan davranışları, ihtiyaçların ve iş alanlarının değişmesi ve dönüşmesi dolayısıyla yüzlerce 
yıldır kullanılagelen klasik eğitim ve eğitim teknikleri ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaşmaktadır. 
Bu bağlamda turizm ve otelcilik sektörü de küreselleşme ve teknolojik dönüşümden en fazla 
etkilenen alanların başında gelmektedir. Yönetimden pazarlamaya, mimari düzenden bireylerin 
değişen beklentilerine kadar pek çok alanda turizm ve otelcilik sektörü hızlı bir değişim ivme-
sinin içindedir. Buna makabil, turizm ve otelcilik alanında her düzeyde eğitim yapan eğitim ku-
rumlarının bu değıişim ve dönüşümü takip edememeleri, buralarda yetişen insan malzemesinin 
doğru yönlendirilemediğini gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. 

Seferihisar’ın Sığacık beldesinde, 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Clus Atlantis’te gerçekleştiriler 
13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın amacı bütün bu soruların yanıtını aramaktı. 
Toplantıya akademik kurumlardan, turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve uygulamanın 
içinden olan 30 kişi katıldı. İki gün süren toplantıda elinizdeki raporun izleyen sayfalarında yer 
alan sonuçlara ulaşıldı. 

13.. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın düzenlenmesine verdikleri mekan desteğin-
den dolayı Funda Bagana’ya (Club Resort Atlantis Sığacık tesis sahibi), organizasyon desteğinden 
dolayı Orhan Yücel’e (Club Resort Atlantis Sığacık İşletme Müdürü), planlama aşamasındaki des-
teklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi akademik ve idari 
çalışanlarından Dr. Aslı Özen’e, Yaşar Yılmaz’a, Duygu Aktaş’a, Mustafa Örter’e, sekreterya konu-
sundaki desteklerinden dolayı Araş.Gör. Pınar Işıldar ve Araş.Gör. Ayça Öztürk’e, moderatörlük 
konusundaki desteğinden dolayı Dr. İrfan Mısırlı’ya (Kastamonu Üniversitesi) teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Metin KOZAK
Prof. Dr. Nazmi KOZAK

Mayıs 2019



8  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

13
. A

ka
da

m
ik

 E
ği

tim
i A

ra
m

a 
Ko

nf
er

an
sı

 k
at

ılı
m

cı
la

rı 
to

pl
u 

ha
ld

e



9  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞTAYIN AMACI, YÖNTEMİ VE AKIŞI

Bu rapor 3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm 
Fakültesi ile Anatolia Turizm Akademisi’nin işbirliğinde organize edilen 13. Akademik Turizm 
Eğitimi  Arama Konferansı’nın Sonuç Raporu’nu içermektedir.

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları ülkemizde turizm ve otelcilik ve ilgili alanlar-
daki akademik çalışmaların ve eğitimin niteliğin geliştirilmesine katkıda bulunma amacıyla 
2009 yılından bu yana düzenlenmektedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 12 arama konfe-
ransında bu alanla ilgili çeşitli konular masaya yatırılmıştır.

13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, küreselleşen ve teknolojinin etkileri ile de-
ğişen ve dönüşen sosyal yaşamın mesleki eğitim üzerindeki etkileri başta çolmak üzere, 
turizm ve otelcilik sektöründeki değişim ve dönüşüme uygun mesleki eğitimin nasıl olması 
gerekteği masaya yatırıldı. Toplantıya akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 
sektören uygulacılar olmak üzere 30 kişi katıldı.

Toplantıda başvurulan SİSMA Arama Konferansı süreci; ön hazırlık, Arama Konferansı’nın 
uygulanması ile sonuçların derlenmesi ve raporlanması olmak üzere üç ana fazdan oluşu-
yor. Hazırlık aşamasında turizm sektöründe yaşanan krizle ilgili kişiler ile görüşmeler yapıl-
mış, çalışmanın ana kapsamına karar verildi, Arama Konferansı’nın katılımcı listesi belirlen-
miş, bazı katılımcılar ile ön görüşmeler yapılmış ve Arama Konferansı’nda tartışılacak olan 
gelecek tasarımı çerçevesi hazırlandı. 

Arama Konferansı akışı içerisinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirildi:

Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan  mevcut durumuna yönelik görüşlerin dile getiril-
diği bir beyin fırtınası seansı ile başlayan toplantı, 21. yüzyılda mesleki turizm ve otelcilik 
eğitiminin nasıl şekilleneceği sorusuyla başlanmış ve ardından bir ortak grup çalışması ile 
devam etmiştir. Bu çalışmanın ardından, katılımcılar tespit edilen dört ana konu çerçevesin-
de paralel gruplara ayrılarak belirlenen sorunlara öneriler getirmişler ve bu öneriler ortak 
oturumda bütünleştirilmiştir.

Çalışma Gruplarının Yapısı

Genel oturumda tartışılan konular grup tarafından tekrar irdelenerek aşağıdaki çalışma 
grupları olarak komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

A-Grubu: Eğitim Öğretim Programları.

B-Grubu: Kurumsal Dönüşüm.
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C-Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği.

D-Grubu: Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri.

Çalışma sırasında, paralel gruplar konularıyla ilgili sorunları belirlemiş ve her bir sorun için 
öneri listesi çıkacak şekilde sonuçlar bütünleştirilmiştir. Paralel Arama Konferansı işletim 
sisteminin temel mantığı aşağıdaki diyagramda görülmektedir.

Paralel oturumlarda önerilen sorunlar ve çözüm önerileri genel oturum seansında değer-
lendirilmiş ve grubun tümünün ortak kararı olarak kabul görmüştür. 

 

 
 

A A1 A2 A3 

A4 A5 A6 
Grup Çalışması Değerlendirme 

ve Yorumlar 
Bütünleştirme 

Çalışması 

B B1 B2 B3 

B4 B5 B6 
Grup Çalışması Değerlendirme 

ve Yorumlar 
Bütünleştirme 

Çalışması 

C C1 C2 C3 

C4 C5 C6 
Grup Çalışması Değerlendirme 

ve Yorumlar 
Bütünleştirme 

Çalışması 

GENEL 
OTURUM 

Moderator Dr. İrfan Mısırlı
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SONUÇ BİLDİRGESİ

21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalı?
Ortak Akıl Arama Toplantısı 

(Sığacık, 4 Mayıs 2019)

2009 yılından bu yana düzenlenen 13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 
13’üncüsü, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis Sığacık 
tesislerinde yapıldı. 21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalı?” başlığı altında 
gerçekleştirilen arama konferansından ulaşılan sonuçlar “SIĞACIK BİLDİRGESİ” başlığı altın-
da kamuoyu ile paylaşıldı.

2009 yılından bu yana düzenlenen 13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 
13’üncüsü, Seferihisar’ın Sığacık beldesinde faaliyet gösteren Club Resort Atlantis Sığacık 
tesislerinde yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nin orga-
nizasyonunda ve Anatolia Turizm Akademisi’nin akademik desteği ile 2-5 Mayıs 2019 ta-
rihlerinde düzenlendi. Arama Konferansı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalıdır? teması altında gerçekleştirilen 
arama konferansında geleceğin turizm ve otelcilik eğitimine ilişkin sonuçlar “Eğitim-Öğre-
tim”, “Kurumsal Dönüşüm”, “Sektör-Eğitim Kurumları İşbirliği” ve “Eğitim Yöntemi ve Tek-
nolojileri” başlıklarında ortaya konuldu. Arama konferansı sonuçları “Sığacık Bildirgesi” ola-
rak kamuoyu ile paylaşıldı.

Turizm eğitiminde Endüstri 4.0

13. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nda ulaşılan ilk sonuç, Endüstri 4.0’in her 
alanda olduğu gibi turizm eğitimine önemli oranda etkileyeceği oldu. Bu başlık altında or-
taya konulan tespitler arasında; turizm eğitim/öğretim programları, beklentileri, davranış 
kalıpları ve profili hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre şekilleneceği yer aldı. Ek 
olarak, eğitim/öğretim programları, öğrencilerin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişi-
selleştirilerek zaman verimliliği esasına göre şekilleneceği, öğrencilerin sektörde azami de-
neyim kazanmalarına imkan tanırken, eğitim öğretim kurumlarında verilen teorik dersler 
daha kompakt bir hal alacağı; programlarda dijital teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımının 
artacağı; eğitim/öğretim programlarındaki derslerin girişimcilik ve yenilikçilik bakış açısıyla 
ve dijital teknolojilerin kullanımına dayalı biçimde işleneceği; uluslararası işbirlikleri ile çift 
diplomalı eğitim öğretim programları geliştirilerek, araştırma ağırlıklı akademik eğitim ile 
uygulamalı ağırlıklı akademik eğitimin birbirinden ayrılacağı öngörülmüştür.
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Zaman ve mekâna bağlı olmayan eğitim 
Arama konferansında kurumsal dönüşüm başlığı altında ulaşılan en önemli sonuç, gele-
cekte eğitimin zaman ve mekâna bağlı olmaksızın yapılacağı, bu bağlamda mevcut sınıf 
ortamındaki eğitiminin ortadan kalkacağı oldu. Kurumsal dönüşüm başlığı altında elde edi-
len sonuçlar arasında; gelecekteki turizm eğitiminin öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin 
geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri ilişkiler vb.) önem veren bir çerçeve-
de yürütüleceği; yöntemsel dönüşüm boyutu ise dijital eğitim ve online eğitim yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirileceği ve yapısal boyutta uzmanlaşma; uluslararası entegrasyonlar, 
zaman ve mekânlardan uzak dijital yapıların ve network çalışmalarının yoğunlaştığı bir dö-
nüşümün gerçekleşeceği öngörüleri yapıldı.

Sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de turizm ve otelcilik eğitiminin sektörel beklentilere uy-
gunluğunun önemli olmaya devam edeceği arama konferansında ulaşılan sonuçlar arasında 
yer aldı. Bu başlık altında ulaşılan sonuçlar arasında; insan kaynakları turizm ve otelcilik 
başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm rekabet gücü yükselen bir endüstri olmayı 
devam ettireceği; eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısı, eğitimin kalitesi-
nin artmasına ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünün yetiştirilmesi-
ne imkân sağlayacağı; eğitim kurumları ile sektör işbirliğinde turizm eğitimcilerinin katkısı, 
sektörün yeni üretilen bilgilerden ve teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yönetici 
yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayabileceği; eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin 
sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanmasıyla hem eğitim kurumlarının sektörel ge-
lişmelerden haberdar olacağı hem de sektörün iyi uygulamaları ve teorik bilgileri öğrenme 
fırsatını bulabileceği öngürüldü.

Teknoloji temelli eğitim

Gelecekte verilen eğitimin yöntemi ve teknolojileri konusunda ortaya konulan en önemli 
sonuç da, eğitimin gelecekte bütünüyle teknoloji temelli olacağı oldu. Ayrıca, önümüzdeki 
yakın dönemde yaşam biçimi, eğitim sistemi ve iş yaşamı yoğun bir biçimde teknolojik dö-
nüşüme uygun yöntem ve araçlar gelişecek ve her düzeyde turizm eğitiminde bunlardan 
yararlanılması kaçınılmaz olacağı; özellikle eğitim ve öğrenme biçim ve süreçlerini dönüş-
türecek bu yöntem ve araçlarla, söz konusu süreçler büyük oranda teknoloji temelli hale 
geleceği; böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılmış olacağından, bu eğitimlere erişimin 
de kolaylaşacağı öngörüldü. Bu bağlamda, eğitim yöntemleri ve teknolojileri alanında yapı-
lan çalışma, özellikle öğretim programları ve dönüşüm alanlarında yapılacak çalışmalarda 
kullanılabilecek fırsatlar ve yollar ortaya koymada rehberlik yapabileceği ifade edildi.
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GİRİŞ

Arama konferansı, ortak akıl üretmeyi amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. 
Bir grup iddia sahibi, metodolojinin ön gördüğü mantık içerisinde en ideal gelecekleri, 
çözüm önerilerini ortaya çıkartacak stratejileri, işbirlikçi bir tutumla tasarlarlar. Ortak görüş, 
sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini 
belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan 
konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere toplanan grup üyeleri iki-üç günlük bir 
fikir arama konferansı için bir araya getirilir. Grup üyeleri; konu ile ilgili, o konuda çalışıp 
bir tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişiler kısaca “alan uzmanı” diye 
tanımlanır. SİSMA çalışmasında aranan şey ortak akıldır. Katılımcıların birbirlerini ikna 
ederek geliştirecekleri ortak akıl arama konferansının her aşamasında ortak fikirler aranır 
ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır 
ve geri kalanlar dinler; arama konferansında ise,  katılanların tamamı bir düzen içinde 
konuşarak bir sonuca ulaşır. 
Beyin fırtınaları, tartışma ve yorum konuları genelden özele doğru yürür ve evvelden 
tanımlanmış olan “konferans görevi” tamamlanınca sona erer. Avustralyalı bilim adamı Fred 
Emery tarafından sistem düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak geliştirilmiş 
bir yöntemdir. Çok çeşitli sorunlarda ve kurumlarda ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, 
Hindistan ve Norveç gibi ülkelerde 80’li yıllardan bu yana sıklıkla kullanılmaktadır.
Arama konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, 
onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içerisine dahil etmektir. Toplantı, büyük 
grupların küçük gruplara bölünmesiyle organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye 
kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde bir moderatör bulunur. Moderatör 
tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Moderatörün 
rolü, süreci ve çıktıları zamanında tamamlamak ve grubu, yöntemin tekniklerine uygun bir 
şekilde yönlendirmektir. 

Çalışma Grubu Yapısının Özellikleri 

Gelecekten etkilenen ve geleceği etkileyen; gelecek ile ilgili problemlerin çözülmesindeki 
alternatiflerden çıkarı olan kimseler arama konferansı grubuna davet edilmelidirler.

•   Karar vericilerin, uygulayıcıların, kurum içi veya dışındaki ilgili ve yetkili yöneticilerin 
katılmasına özen gösterilmelidir. 

•   Katılanların uzman olmaları gerekmez ve beklenmez.
•   Toplantı süresince rütbe, statü, yetki, yaş veya bir meslek grubuna ait olmak katılımcıların 

varsayımlarını etkilese de, oturumlarda bir öncelik veya bir ayrıcalık sağlamaz.
•   Gönüllü katılım önemlidir.
•   Katılımcılardan kendi fikirleri kadar diğer fikirleri dinlemeye önem vermeleri, yeni veya 

alışılagelmiş fikirlere önyargılı yaklaşmamaları, kavgacı değil uzlaştırıcı olmaları beklenir.
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•    Arama konferansı klasik bir konferans türü değildir. Uzun konuşmalar yapılmaz. 
Metodoloji yönlendirmesi doğrultusunda her türlü yanıta ve görüşe yer verilir. 

Katılımcıların Uyması Gereken Kurallar
•  Katılanlar, tüm toplantıya müdahil olurlar. Konferans sürecinin evreleri birbiri arasında 

ilişkili olduğu için bir parçasına katılıp öbür parçasına katılmamak olmaz. 

•  Katılanlar, konferans bitinceye kadar hiçbir şekilde rahatsız edilmemeli ve konferans 
mekânından ayrılmamalıdırlar.

•    Katılanların, iş yerlerinden ve ailelerinden uzakta iki-üç gün aynı mekânda kalmaları önerilir. 
Yeme-içme ve konaklama tesislerinin aynı mekânda olmasına özen gösterilmelidir. 

ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

Çalışma sırasında iki yöntem ve teknikten yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi SİSMA, diğeri 
ise SWOT Analizi tekniğidir.

SİSMA Nedir?

SİSMA “Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan 
bir analiz yönteminin adıdır. 1960’lı yıllarda Kanada’da eğitim analizlerinin yapılması 
ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaya başlandığı için, İngilizce’de öğretim programı 
geliştirmenin kısaltması olan DACUM  (Developing A Curriculum) yöntemi olarak 
tanınmaktadır. DACUM yöntemi 1976 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio 
State Üniversitesi bünyesinde CETE’nin (Center on Education and Training), özellikle Prof. 
Dr. Robert Norton’un ve çalışmaları sonucu sistem, süreç, iş, problem ve meslek analizi 
yapılması çalışmalarında da kullanılmaya başlanmış ve günümüzde dünyada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yöntemin Türkçe karşılığı olarak SİSMA önerilen DACUM yönteminin 
dayandığı temel fikir, analizin konunun o alanda bizzat çalışanların yardımı ve etkin katılımı 
ile incelenmesidir. Söz konusu yöntemin kullanılması yoluyla, çalışma alanıyla ilgili analiz 
hızlı ve etkin bir şekilde belirlenebilmektedir. Çalışmalar iki ya da üç gün sürebilmektedir. 
Çalışma kısa süre içerisinde verimli sonuçlar alınabilmesine olanak verdiği için etkin, hızlı 
ve düşük maliyetli bir yöntem olarak kabul edilmektedir. İki-üç günlük grup çalışması ile 
gerçekleştirilen analizlerin sonucunda, yapılan çalışma konusuyla ilgili detaylı tablolar 
ortaya çıkmaktadır. 

SİSMA Yönteminin Kullanıldığı Alanlar

• İş analizi,
• sistem analizi,

• süreç analizi,

• ortak Aakıl arama toplantıları,
• problem analizleri,
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• vizyon misyon belirleme çalışmaları,
• eğitim programı geliştirme,
• yeterlilik testi geliştirilmesi,
• çalışanların performanslarının değerlendirmesi,
• iş tarifleri,
• proses tarifleri (ISO 9000) ve
• iş modifikasyonları.

SISMA’nın Felsefesi

Yöntemin dayandığı temel felsefeyi; “bir sistemi, süreci, problemi veya işi en iyi o alanda 
bizzat çalışanlar tarif ederler” ifadesi ile özetlemek mümkündür. SISMA, çalışmaya davet 
edilen alan uzmanlarının aktif olarak katılımları ile gerçekleşen bir grup çalışmasıdır. Söz 
konusu grup çalışmasında, alanda bizzat çalışan alan uzmanları, SİSMA yöntemini bilen bir 
“grup yönlendiricisi”nin (facilitator-moderatör) yardımı ile çalışma konusuyla ilgili detaylı 
bir analizi gerçekleştirebilmektedirler.

SİSMA’nın Kalite Unsurları 

SİSMA yöntemi ile yapılacak bir analiz çalışmasının kalitesi temelde iki önemli unsura 
dayanmaktadır. Bu unsurlardan birincisi, analizi yapılan süreç, iş, sistem veya meslek 
dalında bizzat faaliyet gösteren alan uzmanlılarıdır. Bu uzmanlar belirli kriterlere göre 
seçilerek çalışmaya davet edilmektedir. Alan uzmanlarının doğru seçimi çalışmanın kalitesini 
doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle; çalışmaya katılacak kişinin; 

•   ilgili alanda bizzat çalışıyor olması, 

•   alanda tecrübe sahibi olması, 

•   alan ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olması, 

•   alan ile ilgili bilgi ve becerileri ifade etme, iletişim kurma ve grup içinde çalışma 
yeteneğinin olması ve

•  başta teknolojik gelişmeler olmak üzere, alanla ilgili her türlü gelişme hakkında bilgi 
sahibi olması gerekmektedir. 

Çalışmanın kalitesini doğrudan etkileyen ikinci bir unsur ise; iki-üç gün süresince 
grubun yönteme uygun olarak çalışmasını sağlamaktan sorumlu olan (Moderatör)  grup 
yönlendiricisidir. Belli bir karara varmadan önce herkesin düşündüğünü özgürce söylemesi 
esasına dayanan “beyin fırtınası” (brain storming) tekniğinin kullanıldığı grup çalışmasında, 
koordinasyon ve yöntemin aynen uygulanması açılarından grup yönlendiricisi büyük 
önem taşımaktadır. Grup yönlendiricisi olarak görev alan kişinin SİSMA yönteminin 
uygulanması konusunda kapsamlı bir eğitim  (teorik ve uygulamalı) almış olması gerekir. 
Grup yönlendiricisinin,  insan ilişkileri ve grup yönetmede yeterli olması, iki ya da üç günlük 
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çalışma süresinde istenilen hedeflere, istenilen kalitede ve verimli bir şekilde ulaşılabilmesi 
bakımından yeterli olması ön koşuldur. 

SİSMA yöntemi ile gerçekleştirilen grup çalışmasının tüm aşamalarında, grup içinde uzlaşma 
sağlanması, tartışmaların konuyla doğrudan ilgili olması ve belirlenen süreyi aşmaması 
yönlendiricinin iletişim becerisine ve yöntemi uygulamadaki başarısına bağlıdır. 

SİSMA Çalışmasının Aşamaları 

Çalışma;  katılacak alan uzmanlarının belirlenen kriterlere göre tespit edilerek seçilmesini 
takiben incelenecek alanın dar ya da geniş kapsamlı olmasına bağlı olarak iki ya da üç gün 
sürebilmektedir. 

Çalışma; 

 grubun yöntem hakkında bilgilendirilmesi, 

 sistemin/sürecin/sorunun/mesleğin/işin beyin fırtınası tekniği kullanılarak gözden 
geçirilmesi,

 mesleğin/işin/sistemin/sürecin ana dallarının belirlenmesi, 

 ana dallara bağlı olarak anlamlı alt grupların belirlenmesi, 

 belirlenen ana ve alt grupların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi,

 belirlenen ana ve alt grupların sıralanması, 

 alanın bugünü ve geleceğine yönelik eğilimlerin belirlenmesi, 

 çalışmanın grup ile tartışılarak son şeklinin verilmesi, 

Yukarıda kısaca özetlenen şekilde ve belirlenen esaslara bağlı kalınarak oluşturulan grubun 
iki–üç günlük analiz çalışması sonucunda ortaya çıkan tablo daha sonra gerekirse çeşitli 
kuruluşlara/kişilere görüş alınmak üzere gönderilmektedir (verification). Bu kuruluşlar/
kişiler yapılan çalışmayı değerlendirmekte ve geri bildirim vermektedirler. 

Çalışma Sırasında Uyulması Gereken İlkeler

•    Çalışmanın başlangıcında kısa bir ısınma egzersizi (Buz kırma aktivitesi) uygulanmaktadır.

•   Her bir ana grup için kritik hususların tanımı ve genel gözden geçirme işlemi sırasında 
serbest beyin fırtınası yöntemi uygulanmalıdır.

•   Konunun gözden geçirilmesi sırasında organizasyon şeması geliştirilmelidir.

•   Her bir grup üyesinden veri almaya çalışılmalıdır. Veri alınamayan grup üyeleri,  çalışmaya 
katılımlarının sağlanması için motive edilmelidir.

•   Gruba mümkün olduğu kadar çok, samimi olarak övgüde bulunulmalıdır.

•   Grup üyelerine asla olumsuz davranılmamalı ve tenkit edilmemelidir.
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21. YÜZYILDA TURİZM EĞİTİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK?
1. Eğitim sınıfta değil sahada olacak.

2. Fakültede değil Meslek Yüksek Okullarında olacak.

3. Ara eleman eğitimine önem verilecek.

4. Eğitim online olacak.

5. Eğitim kişiye özel olacak.

6. Eğitimde yabancı dile ağırlık verilecek.

7. Sertifika eğitimleri artacak.

8. Öğrenci seçilecek.

9. Uygulamalı eğitim olacak.

10. Modüler olacak.

11. Yaratıcılık temelli eğitim olacak.

12. Teknoloji ve yapay zekâ ağırlıklı olacak.

13. Daha erken yaşta eğitim başlayacak, eğitmenler özü görüp onları şekillendirebilecek 
(iceberg modeli).

14. Farklı anabilim dalları olacak.

15. Eğitim almayanlar daha fakir olacak.

16. Turizm fakültelerinin sayısı azalacak.

17. Müşterinin taleplerine hızlı cevap verecek bir eğitim sistemi  - bu kadar manuel 
olmayacak sahada olacak.

18. Resepsiyon bölümü kalkacak.

19. Klasik haberleşme yöntemleri kalkacak.

20. Yetişkinler eğitimi özelliğine göre eğitim olacak.

21. Ters yüz eğitim yaygınlaşacak.

22. Eğiticiler kolaylaştırıcı olacak.

23. Akademik (Mod1) bilginin değeri azalacak Mod2’nin  değeri artacak. 

24. İnsani değerler artacak.

25. Tekrar eğitimlerinin ulaşımı kolaylaşacak.

26. Teknik bilgi değil iletişim ön plana çıkacak.

27. Turizm eğitimi alan öğrenci profili değişecek.

28. Turizm eğitimine psikoloji de dahil olacak.

29. Analitik düşünen, sorgulayan, çözüm odaklı eğitim olacak.

30. Uygulama eğitimi iş yerinde yapılacak.

31. Teknolojik okur- yazar nitelikte öğrenciler olacak.
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32. Uzmanlaşma artacak, çok genel ifadeli bölümler ve Anabilim Dalları olmayacak.

33. Tutkusu olan öğrenciler seçilecek.

34. Teknolojik cihaz kullanımı eğitimi önem kazanacak.

35. Uluslararası rekabet edebilen eğitim olacak.

36. Fakülte eğitiminin içeriği amacına uygun olacak.

37. Profesyonel öğretici sayısının artması, ders saatlerini artması, öğretim süresinin 
azalması, bilgi işlem içerikli dersler artacak.

38. Fakülte öğretimde disipliner çeşitlilik artacak.

39. Turizme kamu yatırımları azalacak. 

40. Turizme farklı kültürlerden öğrenciler gelecek (göçmen öğrenci artacak).

41. Fakülte misyon farklılığı yaşanacak.

42. Turizm mevzuatında değişiklik yaşanacak.

43. Girişimciliğin ön planda olacağı bir eğitim sistemi olacak.

44. Turizm ürünleri değişecek.

45. Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katkısı artacak.

46. MS temelli eğitim standartları hazırlanacak.

47. Turizm etik kodları eğitimi verilecek.

48. Turizm konusu başka disiplinler arasına girecek.

49. Mesleki Yeterlilikler Kurumu Turizm eğitimi içinde daha fazla yer alacak.

50. Robotlara meslek standartları nasıl uygulanacak.

51. Yeni pazarlar ve yeni eğilimlere göre turizm eğitimi tekrar revize edilecek.

52. Uluslararası entegrasyon eğitimine gidilecek.

53. Tam donanımlı turizm eğitimi yapılandırılacak.

54. Son sınıf öğrencilerine proje tabanlı eğitim verilecek.

55. Son yıl staja ayrılacak.

56. Eğitici eğitimi önem kazanacak.

57. Uluslararası değişim programları artacak.

58. Fakültede dersler İngilizce verilecek.

59.  Turizm eğitimi katma değer yaratacak.

60. Yapay zekâ ve insan ilişkisi dersleri yaygınlaşacak.

61. Bazı departmanlar ortadan kalkacak.

62. Öğrenciler güncel ve gelecek teknolojileri yaratıcılık ve hayal gücü ile dersler 
birleştirilecek.

63. Tekrarlı ve rutin işler ortadan kalacak. 
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64. Aplikasyon kullanımı artacak. 

65. Turizmle ilgili yeni meslekler ortaya çıkacak.

66. Zaman, mekân kavramı olmayan eğitimler olacak.

67. E-learning yaygınlaşacak.

68. Talep gören hocan sayısı artacak.

69. Dini otel pazarları oluşacak.

70. Ortalama ömür uzaması nedeniyle, onların ihtiyaçlarına göre hizmet ve eğitim 
verilecek.

71. Derslerde öykü anlatım yöntemi artacak.

72. Öğrenciler yapay zekâ ile ilgili donanım sahibi olacak.

73. Enotantik, tarım, kültür endüstrisi, içli dışlı bir turizm gelecek, yerel gastronomi önem 
kazanacak.

74. Sanat eğitimi müfredata dahil olacak.

75. Management training – mentorluk eğitimi, sanayi- okul arasında olacak.

76. Eğitime sektör katkısı artacak.

77. Airbnb benzer uygulamalarda eğitim ihtiyacı artacak.

78. Eğitim ve turizm işletmeleri bir arada eğitim uygulaması yaygınlaşacak.

79. Eğitimin bir kısmı staj evrelerinde verilecek.

80. 360 derece eğitim kavramı yaygınlaşacak (10 Haftalık uygulamalı eğitim).

81. Sektör eğitim kurumlarına maddi destek sağlayacak.

82. Lise sonrası 12 ay işyerinde çalışma sonra üniversiteye kayıt olacak.

83. Akademisyen yetiştirme ve uygulamacı yetiştiren üniversiteler ayrılacak.

84. Hocalar için sektörel tecrübe önem kazanacak.

85. Merkezi sınav sistemi kalkacak, öğrenciler ilgi alanlarına göre okutulacak.

86. Staj yerlerinin disiplin kuralları olacak.

87. Staj sonrası başarı sınav sonucuna göre olacak, ücret de bundan sonra verilecek.

88. İşyeri ağırlıklı eğitim modelleri olacak.

89. Web ortamında turizm eğitimi verilecek.

90. Web tabanlı eğitim öğrenciler tarafından kurulacak.

91. Turizm işletmesi içinde formal eğitim verilecek.

92. Öğrencinin mesleki kariyerine yönelik yapılandırılmış hedefe yönelik staj odaklı 
programlar (yöneticilik) olacak.

93. Ders ve program akreditasyondan geçecek.

94. Saha merkezli eğitim yaygınlaşacak.
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95. Aracı hizmetlere yönelik eğitimler giderek azalacak.

96. Doktora düzeyindeki eğitime önem verilecek.

97. Veri güvenliği, hukuki etkileri, siber güvenlik eğitimi gerekecek.

98. Ders anlatma şekli ilham verme şekline dönüşecek.

99. Pazarlama dersleri ve inovasyon dersleri ağırlık kazanacak

100. İkili ilişki dörtlü ilişkiye dönüşecek (yapay akla yatırım yapılacak).

101. Ders malzemeleri tamamen görsel hale gelecek.

102. Networking artacak. Block – chain artacak.

103. Teknoloji uyarlı eğitim programları olacak.

104. Gelecekteki turist profili belirlenip onların beklentilerine göre eğitim şekillenecek.

105. Ders havuzları sistemi yerleşecek.

106. Temalı programlarla uygulamalı bölümler ayrılacak.

107. Turizm öğrencileri eğitim sırasında (mobilite) dünyaya entegre olacak.

108. Lise döneminde branş seçme olmayacak.

109. Nörobilim çıktıları eğitime entegre olacak.

110. Yabancı dil öğretimi - güncel dillerde (Çince, Arapça vb.) gelişen pazarlara göre olacak.

111. Destinasyon merkezli eğitim merkezleri öne çıkacak.

112. Turizmin ikinci kariyer alanı olarak görülme eğilimi artacak.

113. Turizm eğitiminde yaş sınırı ortadan kalkacak.

114. Rekreatif eğitim ağırlık kazanacak.
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A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.1.: İşyerinde eğitim/öğretim olanaklarının artırılması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Teorik bilgilerin sektörde deneyimlenmesini sağlayacak azami 
sürenin öğretim programında yer alması.

 Verilen uygulamalı eğitimin farklı eğitim düzeyine ve uzmanlık 
alanına göre düzenlenmesi. 

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Kısa ve orta vade.

ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORLARI

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.2.: Dijital teknolojilerin yoğun kullanılması 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  İletişim ve Enformasyon Sistemlerinin imkânlarından 

faydalanılarak turizm öğrencilerin elektronik iletişim, ticaret ve 
yaşam alanlarındaki yetkinliklerinin artırılması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Kısa vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.3.: Eğitim Öğretimin kişiselleştirilerek verilmesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Eğitim Öğretim programlarındaki seçmeli ders havuzundan 

öğrencilerin yönelimlerine uygun dersleri seçme imkânının 
tanınması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.4.: Yabancı Dil Eğitimi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Yeni pazarlara ve ihtiyaçlara uygun farklı yabancı dil derslerinin 
öğretim programlarında yer alması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.
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A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.5.: Mesleki yeterliliklere uygun öğretim programlarının
          planlanması 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Öğretim programlarında küresel turizm etik kodları kapsayan, 

proje tabanlı, yaratıcı, girişimci, yeni pazarlar ve yeni eğilimlere 
göre turizm eğitimi tekrar revize edilmesi (360 derece eğitim).  

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Kısa ve orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.6.: Modüler Eğitime geçilmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Öğretim programı modüler hale getirilmeli, ders geçme yerine 
modül tamamlama esası baz alınması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.7.: Anabilim dallarının çeşitlendirilmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Yeterli literatüre sahip ve turizm adına bilgi üreten farklı disipliner 

kökenli araştırma başlıkları turizm fakültelerinin bünyesinde 
Anabilim dalları haline dönüştürülmesi.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Kısa ve orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.8.: Eğitim Öğretim Programları “Mode 1” (akademik kurumlar 
tarafından üretilen bilgi) tekelinden çıkarılması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Öğretim programı içeriğine “Mode 2” (akademi dışındaki bilgi) 
bilgisi de entegre edilmesi.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.
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A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.9.: Smart Turizm Ekosisteminin Öğretilmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Eğitim Öğretim Programlarına yapay zeka, duygusal zeka, sanal 

gerçeklik, nesnelerin interneti ve mobil uygulamalar vb. dersler 
konulması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.10.: Uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının 
            oluşturulması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Üniversiteler temel yeteneklerine odaklanarak uluslararası 

üniversiteler ile ortak çift diploma modeli ile eğitim ve öğretim 
programlarının geliştirilmesi.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.11.: Elektronik Eğitim (e-learning).

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Zaman ve mekân kavramı olmayan eğitim öğretim yöntemleri ve 
teknolojileri uygulamaya sokulması. 

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.

A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.12.: Yeni kuşaklara Turizm Eğitimi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Yeni nesillerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim öğretim 
programları geliştirilmesi.

 Derslerin işleyiş yöntemlerinin yeni kuşaklara uygun ve yeni 
anlatım yöntemleri ile zenginleştirilmesi.

 Ayrıca eğitim öğretim ortamları web ortamına taşınması.
 Görsel yöntemlerden daha fazla yararlanılması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Orta vade.
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A Grubu: Eğitim Öğretim Programları

SORUNUN TANIMI A.13.: Temalı programlarla uygulamalı eğitim ayrılması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ    Akademik eğitim ile uygulamalı eğitimin birbirinden ayrılması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm eğitim kurumları.

SÜRE / VADE  Uzun vade.

Özetle, Endüstri 4.0 adıyla anılan yeni bir çağın turizm eğitimine yansımaları eğitim/öğretim 
programlarında da kaçınılmaz değişimlere neden olacaktır. Turizm eğitim/öğretim program-
ları, beklentileri, davranış kalıpları ve profili hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre, 
öğrencilerin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişiselleştirilerek ve zaman verimliliği esası-
na göre şekillenmelidir. Eğitim öğretim programları kapsamında, eğitim öğretim kurumlarının 
daha kompakt biçimde verilecek teorik bilgilerin sektörde deneyimlenmesini sağlayacak azami 
sürenin öğrenciye sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır. Programlarda dijital tek-
nolojilerin eğitim amaçlı kullanımı artırılmalıdır. Yabancı dil eğitimi yeni ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak şekillendirilmelidir. Eğitim/öğretim programlarında dersler, girişimcilik ve yenilikçilik 
bakış açısıyla ve dijital teknolojilerin kullanımına dayalı biçimde işlenmelidir. Uluslararası işbir-
likleri ile çift diplomalı eğitim öğretim programları geliştirilmelidir. Araştırma ağırlıklı akademik 
eğitim ile uygulamalı ağırlıklı akademik eğitimin birbirinden ayrılması turizm eğitimin etkinliği 
ve verimliliğini artırabilecektir.

“Eğitim Öğretim Programları” çalışma grubu
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B Grubu: Kurumsal Dönüşüm 

SORUNUN TANIMI B.1.:  Dönüşüm: İnsani

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Eğitim kişiye özel olması.
 Yaratıcılık temelli olması.
 Öğrenci merkezli eğitim olması.
 İnsani değerlerin artması.
 Analitik düşünen, sorgulayan, çözüm odaklı olması.
 Öğrencilerin teknolojik okur yazarlık nitelikte olması.
 Ders anlatma şeklinin bilgi aktarım yerine, ilham verici olması.
 Nöro Bilim çıktılarının eğitime entegre olması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 YÖKAK, MEB, Akademik Kurumlar, Yöneticiler ve Öğretim elemanları.

SÜRE / VADE  Orta vade.

B Grubu: Kurumsal Dönüşüm 

SORUNUN TANIMI B.2.:  Dönüşüm: Yöntemsel

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Eğitimin online ve E-learning olması.
  Sertifika eğitimlerinin artması.
  Eğitimin modüler olması.
  Teknoloji ve yapay zeka ağırlıklı olması.
  Robotlara meslek standardı uygulanması.
  Yapay zeka ve insan ilişkisi derslerinin yaygınlaşması.
  Aplikasyon kullanımının artması.
  Eğiticilerin eğitiminin dijital alanda tamamlanması.
  Teknoloji temelli eğitim programlarının olması. 

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 YÖKAK, MEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri, 
Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Akademik Kurumlar, Yöneticiler ve 
Öğretim elemanları.

SÜRE / VADE  Kısa ve orta vade.
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B Grubu: Kurumsal Dönüşüm 

SORUNUN TANIMI B.3.:  Dönüşüm: Yapısal

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Uzmanlaşmanın artması, çok genel ifadeleri içermeyen Anabilim 
Dalları olması.

  Disiplinler çeşitliliğin artması. (Disiplinler arası ve çok disiplinli) 
  Eğitim kurumlarında misyon farklılaşmasına gidilmesi.
  Eğitimde uluslararası entegrasyon (Çift diplomalı programlar) 

olması.
  Eğitimde zaman-mekan bağımlılığının kalkması.
  Networking artması.
  Ders saatleri, yarı yıl ve okul sürelerinin kısalması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 YÖKAK, MEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri, 
Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Akademik Kurumlar, Yöneticiler ve 
Öğretim elemanları.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

Özetle, konferansın gelecekteki turizm eğitimindeki dönüşümlerle ilgili kısmında; insani, yön-
temsel ve yapısal olmak üzere üç farklı kategori elde edilmiştir. Gelecekteki turizm eğitiminin 
öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri 
ilişkiler vb.) önem veren bir çerçevede yürütülmesi öngörülmüştür. Yöntemsel dönüşüm boyu-
tu ise dijital eğitim ve online eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirileceği düşünülmüştür. 
Ayrıca, yapısal boyutta uzmanlaşma, uluslararası entegrasyonlar, zaman ve mekânlardan uzak 
dijital yapıların ve network çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönüşümün gerçekleşeceği ileri sü-
rülmüştür. 

“Kurumsal Dönüşüm” çalışma grubu
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C Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği 

SORUNUN TANIMI C.1.: Öğrencinin tercih ettiği bir çalışma sahası olması. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Turizm haftası aracılığıyla Turizm mesleğinin eğitiminin liselere 
ve ortaokullara tanıtılarak yükseköğretimde bilinçli tercih 
yapılmasının sağlaması.

  Eğitim dönemlerinin bölgenin ve sektörün ihtiyacına göre 
planlaması.

  Öğrencinin görev ve sorumluğunun işi öğrenmek olması.
  Stajyerin makul ücret alması, uluslararası standartlarda çalışma ve 

konaklama koşullarının sağlanması.
  Aldığı eğitimin karşılığında bir meslek öğrenmesi ve ekonomik 

sürdürülebilirliği olması.
  Öğrenci Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu veya Fakülteye 

girdiğinde sektörde hangi işleri yapabileceğini ve maaşları 
öngörebilmesi.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Eğitim Kurumları, Turizm Sektörü, MEB, YÖK, Kültür ve Turizm 
      Bakanlığı.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

C Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği 

SORUNUN TANIMI C.2.: Eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısının 
olması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Eğitim kurumlarının danışma kurullarında turizm sektöründen 
profesyonellerin yer alarak eğitimin planlama ve güncellenmesine 
katkıda bulunması. 

  Sektörde alanında uzman profesyonellerin yarı zamanlı derse 
girmesi ve misafir konuşmacı olması.

  Turizm eğitmenlerinin sektörde (part-time) çalışmaları için ortam 
yaratılması. 

  İşletmelerin ve sektörün sorunlarının çözümü konusunda 
akademisyenlerin/araştırmacıların bilimsel çalışma yapmalarına ve 
proje geliştirmeleri için sektörün destek vermesi.

  Sektörün her seviyedeki öğrenciye staj imkanı açarak uygulamalı 
eğitime imkan sağlaması.

  Sektörün eğitim kurumlarına uygulama laboratuvarı kurulması, 
malzeme ve teçhizat desteği vermesinin. teşvik edilmesi, bunun 
içinde bu harcamanın vergiden düşülmesinin sağlanması için 
çalışımalar yapılması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Turizm Sektörü, Meslek Örgütleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.
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C Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği 

SORUNUN TANIMI C.3.: Eğitim kurumları sektör işbirliğinde akademinin katkısının 
olması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Meslek Lisesi, 2 yıllık MYO, 4 yıllık Yüksekokul ve Turizm 
Fakültelerinin turizm programlarında;  eğitim çıktılarının nitelikleri 
belirlenerek sektörde staj ve çalışma ortamları arasında uyum 
sağlanması. 

   Teknolojide yaşanan gelişmeleri takip ederek öğrencilerin ve 
sektörün teknoloji bilgilerinde güncellenmesi.

   Araştırmacıların yaptığı çalışmaların bulgu ve sonuçları medya ve 
sektörel dergilerde paylaşılması.

   Akademisyenler sektöre yenilik getirici ve temel sorunlarını 
çözecek araştırmaların yapması. Önemli katkı sağlayan 
akademisyenlerin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi.

   Öğrencilerin alacağı eğitimin meslek standartlarına uygun ve 
uluslararası standartlara göre geçerliliği olması.

   E-öğrenme modüler programları hazırlanması için sektör ile 
birlikte çalışarak, sektörde bu programların geliştirilmesi.

   Yöneticilere yönelik yönetici geliştirme programı düzenlenmesi.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Eğitim Kurumları, MEB, YÖK, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

C Grubu: Eğitim Kurumları İşbirliği 

SORUNUN TANIMI C.4.: Eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin sürekliliğinin ve 
kurumsallaşmasının sağlanması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Üniversite sektör işbirliğini sağlamak için Bakanlık, YÖK, 
Üniversiteler, Sektör temsilcileri ve Meslek örgütlerinde (TURSAB, 
TUROFED, TUREB vb) koordinatörlükler kurulması.

  Üniversite sektör işbirliğinin sağlanmasına ve sürdürülebilirliğine 
yönelik yönetmelik hazırlanması.

  Turizm eğitimcilerin endüstri birliklerinde danışmanlık görevleri 
almaları sağlanması.

  Sektör yöneticileri ve turizm eğitmenleri endüstri ve okullarda bir 
araya gelerek işbirliği içerisinde olması.

  Ortak projeler geliştirilmesi ve Fonların (AB, Ulusal Ajans ve 
Kalkınma Ajansları) kullanılması.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Eğitim Kurumları, MEB, YÖK, Meslek Örgütleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.
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Özetle, eğitim kurumları ve sektör işbirliğinin arttırılması için ülkeler yatırım yapmakta ve kay-
naklar ayırmaktadır. Bu işbirliği, hem sektöre hem de eğitim kurumlarına sonuç olarak ülkelere 
büyük faydalar sağlamaktadır.  Eğitim kurumları ve sektör işbirliği sağlandığında, istekli ve mo-
tive olmuş öğrencinin turizm sektörünü tercih etmesi mümkün olabilecektir. İnsan kaynakları 
bu sektörün başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm rekabet gücü yükselen bir en-
düstri olmayı devam ettirebilecektir. Eğitim kurumları sektör işbirliğinde endüstrinin katkısı, 
eğitimin kalitesinin artmasına ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünün 
yetiştirilmesine imkân sağlayacaktır. Eğitim kurumları sektör işbirliğinde turizm eğitimcilerinin 
katkısı, sektörün yeni üretilen bilgilerden ve teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yöneti-
ci yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayabilecektir. Eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin sü-
rekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanmasıyla hem eğitim kurumları sektörel gelişmelerden 
haberdar olacak hem de sektör iyi uygulamaları ve teorik bilgileri öğrenme fırsatı bulabilecek-
tir. Bu işbirliğinin sonucunda kaynakların etkin ve doğru kullanımı ile insan kaynağı yetkinlikleri 
arttırılarak ülkemizin turizm sektörü daha rekabetçi hale gelecektir.

“Eğitim Kurumları İşbirliği” çalışma grubu
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D Grubu: Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri 

SORUNUN TANIMI D.1.: Teknoloji temelli yöntemlerin kullanılması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Ders havuzları sisteminin yerleşmesi ve modüler biçimde 
tasarlanması (İlgi ve uzmanlık alanına göre esnek ders seçiminin 
mümkün hale getirilmesi ve öğrencilerin kendi koşullarına göre 
eğitim süre ve içeriklerini belirlemesi).

   Ders malzemeleri tamamen görsel ve sanal hale gelmesi ile (inter)
aktif katılımı teşvik eden teknolojik yöntemlerin kullanılması (Yeni 
kuşağın gereksinimlerine uygun olarak etkileşimi destekleyen 
tekniklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması).

   E-öğrenmenin yaygınlaşması (Eğitimde dijitalleşme ile erişilebilirliği 
artırılan öğrenme biçimleri içerisinde e-öğrenmenin payının 
artırılması).

   Eğitim kişiye özel olması ile öğrenci taleplerine hızlı yanıt verilmesi 
(Endüstri 4.0 temelli eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
başarı değerlendirme tekniklerinde dijital dönüşüm yaşanması).

   Nörobilim teknikleri eğitime entegre edilmesi (Hedef kitlenin 
duyusal ve zihinsel süreçlerini daha iyi anlamak üzere nörobilim 
uygulamalarından daha fazla yararlanılması).

   Ağ tabanlı (web tabanlı) eğitim öğrenciler tarafından kurulması. 
Ders içeriğini kendi üreterek yayma ve ticari kullanımının kendisi 
tarafından yapılması (Öğreten öğrenciler üreten tüketici olarak rol 
alacak ve paylaşım ekonomisi zemininde bu yeni oluşumlar daha 
fazla ve çeşitli bilimsel bilginin öğrenme yeteneğinin artması ile 
katlanarak çoğalmasının sağlanması).

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 YÖK, Üniversiteler, Öğrenciler.

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

“ğitim Yöntemi ve Teknolojileri” çalışma grubu
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D Grubu: Eğitim Yöntemi ve Teknolojileri 

SORUNUN TANIMI  D.3.: Yukarıda belirtilen yöntem ve araçlardan yararlanılarak 
           aşağıdaki çıktıların elde edilmesi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Bilgi işlem içerikli dersler.
  Teknoloji destekli merak odaklı bilgi paylaşımı.
  Çok boyutlu ve melez (robot-insan) etkileşim.
  Teknolojiyi yaratıcılık ve hayal gücü ekseninde geliştiren öğrenciler.
  Yapay zeka desteği ile bütüncül öğrenme bakış açısı kazanan 

öğrenciler.
  Teknoloji uyarlamalı eğitim programları.
  Teknolojik okuryazarlık.
  Tekrar eğitimlerin ulaşımının kolaylaştırılması.
  Sektörde tekrarlı ve rutin işlerin ortadan kalkması.
  Yapay zekâ ve insan ilişkisi dersleri.
  Yeni meslek alanları.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 YÖK, Üniversiteler ve Öğrenciler

SÜRE / VADE  Orta ve uzun vade.

Özetle, yakın gelecekte, yaşam biçimini, eğitim sistemini ve iş yaşamını yoğun bir biçimde etkisi 
altına alacak teknolojik dönüşüme uygun yöntem ve araçların geliştirilmesi ve her düzeyde 
turizm eğitiminde bunlardan yararlanılması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle eğitim ve öğrenme 
biçim ve süreçlerini dönüştürecek bu yöntem ve araçlarla, söz konusu süreçler büyük oran-
da teknoloji temelli hale gelecektir. Böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılmış olacağından, 
bu eğitimlere erişimin de kolaylaşması beklenmektedir. Bu bağlamda, eğitim yöntemleri ve 
teknolojileri alanında yapılan çalışma, özellikle öğretim programları ve dönüşüm alanlarında 
yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek fırsatlar ve yolları belirlemek konusunda katkıda bulu-
nacaktır. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu 2016 yılında “Endüstri 4.0” ana teması çerçevesinde 
toplanmıştır. Bu toplantının bir Türkiye’ye yansıması olarak 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından açıklanan “İmalat Sanayiinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası”ndaki 
eğitim bileşeni ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2019 yılını “Eğitimde Dijital Dönüşüm Yılı” ilan 
etmesi kapsamındaki misyon ve hedefleriyle de örtüşen ön görüler bu çalışmada ortaya koyul-
maktadır. 



32  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

A GRUBU
Eğitim Öğretim Programları

Beykan Çizel
(Grup Başkanı ve Sözcüsü)
Ayça Öztürk (Raportör)
Bilgehan Gülcan
Nazım Çokişler
Nazmi Kozak
Teoman Alemdar

B GRUBU
Kurumsal Dönüşüm

Meryem Akoğlan Kozak 
(Grup Başkanı)
Ebru Günlü Küçükaltan 
(Grup Sözcüsü)
Pınar Işıldar (Raportör)
Ebru Güneren Özdemir
Göknil Nur Koçak
Osman Nuri Özdoğan

C GRUBU
Eğitim Kurumları İşbirliği

Demet Ceylan 
(Grup Başkanı)
Cüneyt Mengü 
(Grup Sözcüsü)
Mustafa Tepeci (Raportör)
Atila Akbaba
Bilge Kasırga İpek
Funda Bagana
İbrahim Boz
Ebrucan Kahraman

D GRUBU
Eğitim Yöntemi ve 
Teknolojileri

Hilmi Yüksel
(Grup Başkanı)
Hanım Kader Şanlıöz Özgen
(Grup Sözcüsü)
Osman Avşar Kurgun
(Raportör)
Aslı Özen
Metin Kozak
Atilla Yüksel
Orhan Yücel

ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIMCI LİSTESİ
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“ÜÇ İCRAAT” ÇALIŞMASI ÇIKTILARI

Arama Konferansının başında katılımcılara “Turizm eğitimini yönlendiren üst düzeydeki 
yönetici olsaydınız yapacağınız ilk üç icraat ne olurdu?” sorusu yöneltilmiş ve yanıtlarını 
yazmaları istenmiştir. Aşağıda, katılımcıların bu soruya verdiği yanıtlar yer almaktadır.

  

Meslek standartlarını belirlerdim.

Çalışanların bilgi düzeylerinin belirlerdim.

Başarılı çalışanları ödüllendirirdim.

  

Uygulama derslerine ağırlık verirdim.

Dünyada turizm eğitiminde lider imajını oluşturmaya çalışırdım.

Yabancı dil öğretimine önem verirdim.

  

İletişimi kuvvetli personel yetiştirirdim.

Yurt dışında tanıtım yapardım.

İllerde yerel yönetimlerde turizm tanıtım ofisi kurardım.

  

Planlamaya önem verirdim.

Bilim iletişimini geliştirirdim.

Yeni öğrenme yöntemleri (ters yüz sınıf) uygulardım.

  

Turizm öğrencilerinin meslek ve sektörü tanıyarak üniversite eğitimine başlamasını 
sağlardım.

Staj sürecini daha etkili kılacak önlemler alırdım.

Turizm akademisine yetişebilsin diye teorik derslere de önem verilmesini sağlardım.

  

Turizm meslek liselerinin eğitim içeriğini günceller, öğretmenleri kalifikasyonunu arttırır, 
yoğun dil ve teknoloji eğitiminin verilmesini sağlardım.

Meslek liselerinden, turizm yüksek meslek okullarına geçişin imtihanla değil okul derecesi 
ve staj rapor notlarıyla geçirirdim.



34  

13. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (4-5 MAYIS 2019) 

Turizm fakültelerinde bilimsel araştırmalar yaparak Türkiye Turizm gelişmesi için projeler 
ürettirirdim.

  

Her turizm okulunun beş yıldızlı bir otel yaptırırdım

Turizm alanında emek veren, vermiş önemli akademisyenlerin ders içeriği hatırlayarak 
bütünselliği sağlardım.

Turizm okullarının restoranları olmasını sağlardım.

  

Turizm okullarını kapatırdım.

Robotlarla iş yapıldığından insanlara gerek olmayacak bir düzen kurardım.

  

Gerçek zamanlı bilgi paylaşımı için beta bir bilgi sistemi oluştururdum (kümülatif avantaj 
için işbirlikçi kaynak kullanımı sağlamak için).

Birinci maddeyi gerçekleştirmek için bütçeyi sağlardım.

İkinci maddeyi sağlamak için olduğum yetkili olarak kalabilmek için gereğini yapardım.

  

Robotların turizm alanında kullanımının arttırılmasını sağlardım.

Arttırılmış gerçeklilik ile turizmin yaygınlaştırılmasını sağlardım.

Türkiye’nin teknoloji alanında turizmde nasıl üstünlük kazanacağını araştırırdım.

  

Çevreye son derece duyarlı bir düzen sağlardım.

Türk kültürünü çağa uygulayabilmek için çalışırdım.

Taze beyin gençlerle işbirliği yaparak çalışırdım.

  

Her seviyede eğitim verecek eğitimcilerin yetişmesini sağlardım; 

konuya ilişkin alanlarda uygulama eğitimleri teknoloji, kalite vs.,

sebep sonuç ilişkilerini irdelenmesinin öğretilmesi,

iletişim becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları.

Kalite ve hizmet kavramlarını kapsayan bir enstitü kurulmasını sağlardım.
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Sektörde çalışan insan karakterini turizm servisi normlarına uygun eğitirdim.

Turizme yönelik mekanların modern ve işleyişe uygun planlamasına katkı verirdim.

Doğayı korur ve tarihi dokuyu tanıtacak hamleler yapardım.

  

Meslek liselerinin reorganizasyonu yapardım.

Meslek Yüksek Okullarına ağırlık verilmesini sağlardım.

Bu okullarda uygulamalı eğitime ağırlık verilmesini sağlardım.

  

Dünya örneklerini dikkate alan bir uygulama başlatırdım.

En etkili bir eğitim modeli oluştururdum.

Eğitim alırken çalışan, çalışırken kendini geliştirir bir eğitim modeli geliştirirdim.

  

Turizm eğitimi veren her kuruma uygulama otel restoran cafe, rekreatif faaliyet imkanları 
sağlardım.

Uluslararası işbirliği anlaşmalarının yapılmasını şart koşardım

Liderlik ve insan kaynakları gelişimi için iş başında eğitim ve gelişme programları 
düzenlerdim.

Turizmle ilgili bölümlerde çalışacak eğitim ve hocaları rektörlerin seçmesini engellerdim.

  

Turizmde Mod 1 bilgi ile Mod 2 bilgiyi birleştirebilen bir fakülte yapısı belirlerdim.

Sertifikaya dayalı (sertifikaların tanındığı) bir müfredat, diploma için X adet sertifika 
alınmasını sağlardım.

Bilgi (akademik) üretiminde, arz talebini dengelemek için çalışırdım. (Üniversitelerin 
ürettiği akademik bilgi ile sektörü buluşturabilmek)

  

Okul – Sektör entegrasyonu sağlardım.

Dijital ve uzaktan eğitime önem verirdim.

Turizm gibi uygulamalı bilimde akademisyen 3 yıl deneyime zorunluluğu getirirdim.

  

Kültürel bilgi aktarımı sağlardım.
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İnsan ilişkilerini güçlendirme girişimlerini sağlardım.

Dünyada ziyaret edebilecek noktalara seyahat planları düzenlerdim.

  

Oyunlaştırılmış – oyunlaştırırım yaratımını sağlarım.

Dijital temelli -- dijitalleştiririm yaratımını sağlarım.

Hikayeleştirilmiş – hikaye yaratımını sağlarım.

  

Meslek Yüksek Okulları seviyesinde eğitim verilmesini sağlardım.

İşbaşı eğitimini özendirme çalışmaları yapardım.

Yabancı dil ve iletişim konularına ağırlık verirdim.

  

Ara eleman konusuna önem verirdim.

Turizm eğitimi sektörün gereksinimlerine göre yapılmasını ve geliştirilmesini sağlardım.

Çalışanların mutlaka sertifikalandırılmalı olmasını sağlardım.

  

Turizm bölümlerinin hepsini uygulama otellerinin olmasını ve derecelendirilmesini 
sağlardım.

Analitik öğrenciler, sorgulayan, çözüm odaklı yetiştirilmesini sağlardım.

Girişimcilere devlet desteğinin sağlanması ise çalışırdım.

  

Özerkleştirmeyi (yerelleştirmek – bütünleştirmek) sağlardım.

Teknoloji yönelimine geçiş için çalışırdım.

Girişimciliği özendirmeye çalışırdım.

  

Nicel-Nitel kadrosu olmadan açılan Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul birimlerini 
kapatırdım.

Öğrenci sayılarını sınırlardım.

Liyakat konusunda “yeter” ve “gerek” kriterlerini belirlerdim.
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Sektördeki orta ve üst düzey yöneticileri tazeleme eğitimine alırdım.

Dünyanın en evrensel işi olan turizmde çalışanların en az 3 dili akıcı konulmalarını 
sağlardım.

İşitme engellilerin turizmde istihdamını ve eğitim kurumlarında Türk işaret dilinin 
öğretilmesini sağlardım.

  

Sektörde çalışacakların / çalışmakta olanların kariyer haritaları, organizasyon şemaları 
ve her bir okulun eğitim gerekliliklerinin ve elde edebilecekleri gelir düzeylerinin 
planlamasının yapılması için çalışırdım.

Turizm alanında deneyime dayalı öğrenmenin teşvik edilmesini sağlardım.

Öğrenimin yurt dışı staj ve kısmi olarak yurt dışından en az iki dönem öğrenim alması gibi 
olanakların zenginleştirilmesi için çalışırdım.
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KATILIMCI LİSTESİ VE KURUM/KURULUŞLARI
Ad Soyad Kurum/Kuruluş

Aslı Özen Dokuz Eylül Üniversitesi

Atila Yüksel Adnan Menderes Üniversitesi

Atilla Akbaba  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Avşar Kurgun  Dokuz Eylül Üniversitesi

Ayça Öztürk Dokuz Eylül Üniversitesi

Beykan Çizel Akdeniz Üniversitesi

Bilge Kasırga İpek İpek Danışmanlık

Bilgehan Gülcan Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi

Cüneyt Mengü Mercan Turizm

Demet Ceyhan Antalya Bilim Üniversitesi

Ebru Güneren Özdemir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ebru Günlü Küçükaltan Dokuz Eylül Üniversitesi

Ebrucan Kahraman Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Fatma Bike Kocaoğlu Antalya Bilim Üniversitesi

Funda Bagana Club Resort Atlantis

Göknil Nur Koçak Mersin Üniversitesi

Hanım Kader Şanlıöz Özgen Özyeğin Üniversitesi

Hilmi Yüksel Dokuz Eylül Üniversitesi.

İbrahim Boz Toros Üniversitesi

İrfan Mısırlı Kastamonu Üniversitesi

Meryem Akoğlan Kozak  Anadolu Üniversitesi

Metin Kozak Dokuz Eylül Üniversitesi

Mustafa Tepeci Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Muzaffer Tağıl    Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel

Nazım Çokişler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Nazmi Kozak Anadolu Üniversitesi

Orhan Yücel Club Resort Atlantis

Osman Nuri Özdoğan Adnan Menderes Üniversitesi

Özkan Tütüncü Dokuz Eylül Üniversitesi

Pınar Işıldar Dokuz Eylül Üniversitesi

Teoman Alemdar Özyeğin Üniversitesi
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EK 1: ARAMA KONFERANSINDAN FOTOĞRAFLAR
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EK-2: ARAMA KONFERANSI İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN BAZI HABERLER
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