
1  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

ARAMA KONFERANSI
Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?

ANKARA, 2020

Hazırlayanlar: 
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL
Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU
Prof. Dr. Metin KOZAK

AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ15.
26-29  Aralık 2019

ANTALYA

SONUÇ RAPORU

Moderatör: 
Dr. İrfan MISIRLI 



2  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

15. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Raporu

1. Arama konferansı, 2. Çalıştay 3. Turizm, 4. Fakülte,
5. Turizm Fakültesi, 6. Akademik yapılanma

I. Akdeniz Üniversitesi, II. Antalya Bilim Üniversitesi
III. Anatolia Turizm Akademisi

Basıldığı yer ve tarih:
Antalya, Şubat 2020

Yayımcının adı: Nazmi Kozak

Yayımcı adresi : P. K. 589, Yenişehir, Ankara

Matbaa: 
Akdeniz Üniversitesi Matbaası, Antalya

Matbaacı sertifika numarası: 41917

ISBN : 
9978-605-68389-6-5

Baskı adedi:
200

©Copyright
Akdeniz Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi



3  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.



4  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU
P
A

R
A

 Ý
L
E

 S
A

T
IL

M
A

Z



5  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER
 

Önsöz ........................................................................................................................ 7

“Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?” Arama 
Konferansının Sonuç Bildirgesi .................................................................................. 9

Arama Konferansı .................................................................................................... 14
SİSMA ...................................................................................................................... 15

Turizm Fakültelerinin Güçlü Yönleri ........................................................................ 19
Turizm Fakültelerinin Geliştirilmesi Gereken Yönleri ve Sorunlar .......................... 20  

         A- Kurumsal Yapı Çalışma Grubu .................................................................... 23
         B- Akademik Kadro Çalışma Grubu ................................................................. 28
         C- Eğitim ve Öğretim Niteliği Çalışma Grubu ................................................. 30
         D- Alana Özgü Araştırmalar ve Yayınlar Çalışma Grubu ................................. 34
         E- Paydaşlarla İlişkiler Çalışma Grubu ............................................................. 37

“Yükseköğretim Başkanı Olsaydınız Turizm Fakülteleri Konusunda
Alacağınız Üç Karar Ne Olurdu?” Sorusuna Verilen Yanıtların Analizi ................... 43

Katılımcı Listesi ........................................................................................................ 47

Ek:
Ek-1: Çalıştaydan Görüntüler .................................................................................. 49



6  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

TANIMLAR VE KISALTMALAR

ABD :  Amerika Birleşik Devletleri
CETE :  Center on Education and Training
DACUM :  Developing A Curriculum
ESCI :   Emerging Sources Citation Index
ISCED :   Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması 
SCI :  Science Citation Index
SİSMA :  Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi
SSCI :  Social Science Citation Index
STK :  Sivil Toplum Kuruluşu
TUBİTAK :  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
WOS :  Web of Science
YÖK :  Yükseköğretim Kurulu



7  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

ÖNSÖZ

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları, 2009 yılından bu yana düzenlenen ve sürekliliği 
olan ülkemizdeki tek düşünce üretim platformudur. Başlangıçta turizm ve otelcilik eğitimi ile ilgili 
temel bazı konularda ortak fikir üretmeyi amaçlayan arama konferansları, zamanla içine başka 
konuları da alarak, bugün elinizde raporu olan 15’inci toplantıya kadar geldi. Önümüzdeki aylar-
da yapılacak yeni etkinlikler ile arama konferansları serisine devam edilecek.

Elinizdeki rapor, ilk örnekleri 1976 yılına kadar gider turizm ve otelcilik lisans programlarının 
ulaştığı son durumu inceleyen bir toplantının sonuçlarını içeriyor. Bilindiği üzere, o yıllarda Tu-
rizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla ülkemizde ilk örnekleri oluşturulan lisans dü-
zeyindeki okulların 2010’lı yıllarda “bir grubun” öncülüğü ile fakülteye dönüştürülmesine karar 
verildi. Öyle anlaşılıyor ki, akademik yapılanması üzerinde fazla durulmadan ve incelenmeden 
alınan bu karar, ilerleyen yıllarda turizm fakültelerinde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol 
açtı. Elinizdeki sonuç raporu, bir anlamda lisans düzeyindeki turizm okullarının fakülteye dönüş-
türülmesi sürecinde daha 2009 yılında yapılması gereken çalışmayı on yıl sonra yapmak üzere 
gerçekleştirildi. 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Anatolia Turizm Akademisi ve Antalya Bilim Üniversitesi 
Turizm Fakültesi’nin işbirliğinde 27-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 
“Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?” başlıklı 15. Akademik Turizm 
Eğitimi Arama Konferansı’nda konular; “kurumsal yapı”, “akademik kadro”, “eğitim-öğretimin 
niteliği”, “alana özgü araştırmalar ve yayınlar” ve “paydaşlarla ilişkiler” olmak üzere beş temel 
başlık altında incelendi. Her bir alan ile ilgili ortaya konulan sorunlar, çözümler ve sorumlu ku-
rum-kuruluşlar olmak üzere belirlendi. En son aşamada hazırlanan sonuç raporuyla da kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

Bu kapsamda, Arama Konferansı’nın başarılı bir şekilde düzenlenmesinde verdikleri destekle-
rinden dolayı Prof.Dr. Mustafa Ünal’a (Akdeniz Üniversitesi Rektörü); Prof.Dr. İsmail Yüksek’e 
(Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü); konferans süresince gösterdikleri olağanüstü çabalarından 
dolayı Öğr.Gör. Demet Ceylan, Dr. Oğuz Doğan, Dr. Evla Mutlu, Öğr. Gör. Nihal Üstünkaya, Sezer 
Karasakal, Aslıhan Dursun, Duygu Özyeşil, Yurdanur Müge Sulak ve Mukaddes Uyar’a (Antalya 
Bilim Üniversitesi); yazışmaları sorunsuz gerçekleştiren Zeynep Baş’a (Akdeniz Üniversitesi); ka-
tılımcıların ulaşımını özenle yerine getiren Cengiz Akgül’e (Antalya Bilim Üniversitesi); ve iki gün 
boyunca birbirinden güzel yemek çeşitlerini titizlikle hazırlayan ekipte görev alan Özgün Ünver, 
Galip Tunca Arkan, Alp Doğukan Sürme, Doğukan Koyuncu, Beyza Hamzaoğlu, Sena Akbolat, 
Sadık Can Gazelci, Merve Solmaz ve Emel Çolak’a (Antalya Bilim Üniversitesi) teşekkür etmeyi 
bir borç biliriz.

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL
Akdeniz Üniversitesi Turizm 
Fakültesi

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anatolia Turizm Akademisi

Prof. Dr. Fatma Bike KOCADOĞLU
Antalya Bilim Üniversitesi 

Turizm Fakültesi

Prof. Dr. Metin KOZAK
Anatolia Turizm Akademisi
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SONUÇ BİLDİRGESİ

“Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?”
27 - 28 Aralık 2019, Antalya

2009 yılından bu yana düzenlenen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanslarının 15’inci-
si, Anatolia Turizm Akademisi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde 
26–29 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Arama Konferansı, Kastamonu 
Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde gerçek-
leştirildi. “Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?” teması altında 
gerçekleştirilen arama konferansında geleceğin turizm fakültelerinin yapılanmasına ilişkin 
“kurumsal yapı”, “akademik kadrolar”, “eğitim-öğretim niteliği”, “alana özgü araştırmalar/
yayınlar” ve “paydaşlar ile ilişkiler” olmak üzere toplam beş başlık altında ele alındı. Arama 
konferansı sonuçları “Antalya Bildirgesi” olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

I – Kurumsal Yapı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen, ISCED Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandır-
ması kapsamında önlisans ve lisans diploma programlarının yeniden isimlendirilmesi ve 
sınıflandırılması çalışmasında belirtilen bölüm adlarından faydalanılması önerilmektedir. 
Turizm fakültelerinin misyonlarını “akademik bilginin üretilmesi ve eğitim-öğretim” çer-
çevesinde yapılandırılması gerekmektedir. Turizm fakülteleri bünyesindeki tüm bölümler 
misyonlarını bu çerçevede düzenleyecek ve anabilim dallarında üretilen bilginin program 
müfredatlarına yansımasını sağlayacaktır. Farklı fakültelerde bulunan rekreasyon bölümle-
rinin misyon ve mezunların unvan durumlarının netleşmesi için turizm ve spor bilimleri 
fakültelerinin rekreasyon bölümlerinin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi yararlı olacaktır. 
Üniversitelerde farklı birimlerde verilen dört yıllık turizm eğitimlerinin turizm fakülteleri 
bünyesinde toplanması, alanda yetkin dekanların yönettiği fakültelerin yürütülecek çeşit-
li projeler ile dış kaynak yaratarak üniversite bünyesinde itibarını geliştirmesi ve eksikleri 
giderilmiş fakülte yapısının turizm eğitimi alanında dünya için model niteliğine kavuşması 
önerilmektedir.

II – Akademik Kadrolar

Turizm fakülteleri ve yüksekokullarında atama ve yükseltmelerde birtakım sorunlar yaşan-
maktadır. Bunların giderilmesine yönelik çeşitli öneriler getirildi. İlk olarak, doçentlik süreci 
kapsamında, mülakat uygulaması ya tamamen geri getirilmeli ya da tamamen kaldırılmalı-
dır. Doçentliğe yükseltmede değerlendirilecek yayınların hangi dizinlerde kabul edilebilece-



10  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

ği tekrar ele alınmalı ve güncellenmelidir. Ayrıca, adı uluslararası olup ancak alanda kabul 
edilmeyen dergilerin listede yer almaması ve uluslararası yayının yabancı dilde yapılması 
önerilmektedir. Son olarak, doçentlik jürisine başvuran adayların, eserleri ile ilgili intihal ra-
porlarının sunulması ve doçentlik jürisinde yer alacak üyelerin en az bir ESCI/SCI/SSCI yayını 
olması önerilmektedir. Öte yandan, diğer kadrolarda yaşanılan atama yükseltme sorunları 
kapsamında norm kadro uygulamasının kaldırılması önerilmektedir. 

Ayrıca, kadro ilanlarında bölümlerin özerkliğinin güçlendirilmesi ve liyakata önem verilme-
si gerekliliğine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, fakültelere atanacak dekanların turizm 
kökenli olması ve kadro ilanlarında kişiyi tanımlayacak şekilde özel şartlara yer verilmemesi 
dikkate alınmalıdır. Akademisyenlerin nitelikleri ile ilgili yeterlilik sorunlarına yönelik bir-
kaç öneri getirildi. Bunlardan biri, doktora programı açacak üniversitelerde, ilgili bölümün 
bünyesinde bulunan öğretim üyelerinin en az üçünün, en az birer ESCI/SCI/SSCI yayınının 
olmasıdır (bu kriteri karşılamak için bölüm dışı görevlendirme yapılmasının önlenmesidir). 

Pratiğe yönelik ders verecek akademisyenlerin sektör tecrübesi olması önerilmektedir. Sek-
tör tecrübesi olmayan akademisyenlere pratik beceri kazandıracak olanaklar sağlanmalıdır. 
Bir diğer öneri, akademisyenlerin sektörle bağlılıklarının güçlendirilmesi için proje ve da-
nışmanlık çalışmalarının özendirilmesi ve desteklenmesidir. Tespit edilen sorunlardan bir 
diğeri, istihdam sürecinde karşılaşılan sorunlardır. İstihdam sürecinde karşılaşılan sorunla-
rın giderilmesine yönelik sunulan çözüm önerilerinden ilki rektörlüklerin, bölüm kurulları 
kararıyla talepte bulunulan alan uzmanlarının (şefler gibi) görevlendirmelerini kolaylaştır-
ması ve sağlanmasıdır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu yabancı uyruklu alan uzmanlarının gö-
revlendirmelerini kolaylaştırmalı ve sağlamalıdır. Son olarak, profesörlüğe yükseltme, do-
çentliğe atama ve doktora derecesine sahip olanların atamalarında, üniversitelerin atama 
yükseltme kriterlerini karşılamak ve bölüm kurullarının da onayını almak şartıyla ilgili kişinin 
atamasının geciktirilmeden yapılması önerilmektedir.

III – Eğitim–Öğretim Niteliği

Eğitim ve öğretim niteliğinin arttırılması çalışma grubu şu sorunları belirledi. Bu sorunlar 
özetle, müfredat ile ilgili sorunlar, yabancı dil ile ilgili sorunlar, öğrenci kontenjan sayılarının 
yüksek olması, turizm akademik alanının işletme alanı ile sınırlı olması, mezunların sektörde 
çalışmamayı tercih etmesi, öğrenme çıktılarının bilinmemesi, fazla öğrenci odaklı olunması, 
eğitimin ve eğitim araçlarının güncel olmaması, staj ve uygulama sorunu ve öğrenci ve öğ-
retim elemanlarının dünya ile entegre olmamaları olarak belirlenmektedir.

Çalışma grubu bu sorunların çözümü için şu önerileri sunmaktadır. Müfredat programları-
nın hazırlanması sırasında derslerin benzerlik ve farklılıkları yönüyle dikkate alınması, ayrıca, 
milenyum kuşağının öğrenme biçimine uygun müfredat programının geliştirilmesi; yabancı 
dil sorununun çözümü için yabancı dil hazırlık sınıfının yaygınlaştırılması, ayrıca, Rusça, Çin-
ce, Arapça ve Japonca gibi diller ile çeşitlendirmenin sağlanması gerekmektedir. Çalışma 
grubu, fakülte bölümlerine daha az sayıda öğrenci alınmasını önerirken, proje ve araştırma-



11  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

larda da işletme ve pazarlama alanlarındaki yoğunluğun azaltılmasına dikkat çekmektedir. 
Mezunların sektörde istihdamının arttırılması için dil eğitimin güçlendirilmesi, yeni kuşak 
ve sektör beklentilerinin dikkate alınması; mevcut öğrenme çıktılarına bu süreçte önem ve-
rilmesi ve aşırı öğrenci odaklı olma yaklaşımından vazgeçilmesi ifade edilmektedir. Çalışma 
grubu eğitim ve öğretim süreçlerinde güncel teknolojilerin entegrasyonu, özellikle dijital 
uygulamaların milenyum kuşağının beklentilerine göre yapılandırılmasını ön görmektedir. 
Fakültelerde sıklıkla yaşanan staj ve uygulama sorununun çözümü için 6+2 ya da 7+1 öğre-
tim sistemine geçilmesi gerektiği güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Son olarak, öğrenci ve 
öğretim elemanlarının dünyadaki gelişmelere hızlı adaptasyonu için Mevlâna, Erasmus ve 
Farabi benzeri değişim programlarına katılımlarının teşvik edilmesinin üzerinde durulmak-
tadır.

IV – Alana Özgü Araştırmalar/Yayınlar

Turizm, sadece Türkiye’nin de içinde bulunduğu birkaç ülkede fakülte düzeyinde temsil 
edilmektedir. Ancak, bu fakültelerin bilgi üretimi misyonlarını tam olarak yerine getireme-
diği görülmektedir. Bu doğrultuda, turizm araştırmalarının olgunlaşması için kendine özgü 
araştırma alanlarının yanı sıra referans ya da ders kitaplarının da yazımı için gerekli bilgi 
birikiminin oluşması gerekmektedir. Mevcut konuların sürekli tekrarlanması nedeniyle bir 
kısır döngüye girmiş olan turizm araştırmalarının kendisine bir çıkış yolu bulması da zorunlu 
görülmektedir. Bu nedenle, hitap ettiği sektörün taleplerini dikkate alan, hatta bu beklen-
tilerin de üzerine çıkabilen, nitelikli araştırmaların yürütülebileceği derinlikli ve geniş kap-
samlı bir araştırma vizyonuna sahip olunması gerekmektedir. 

Ayrıca, diğer alanlardan aldığı/ithal ettiği bilgiden yararlanarak günümüzdeki konumuna 
ulaşan turizm araştırmalarının ürettiği bilgiyi artık diğer alanlara transfer/ihraç etmesinin 
zamanı gelmiştir. Bu şekilde, turizm araştırmalarının sadece kendi alanına değil, içinde bu-
lunduğu toplum bilimlerine de doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunması ve bilim dalı ola-
rak kendisine yer edinmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu kapsamda, özelde turizm araştırmaların-
da bulunacak akademisyenlerin istihdam edilmesinde daha hassas ve nesnel davranılması, 
disiplinlerarası ve uluslararası işbirliğine daha çok önem verilmesi, genelde ise ilgili kurum 
ve kuruluşların bu yönde hareket etmesi sonucunda turizmin yayın ve araştırma açısından 
dünyada hak ettiği özgünlüğe ve değere ulaşacağı öngörülmektedir.

V – Paydaşlarla İlişkiler

Turizm fakültelerinin paydaşlar ile olan ilişkilerine yönelik hazırlanan raporda sorunlar ve 
çözüm önerileri üniversiteler, öğrenciler, turizm sektörü, staj ve uygulamalar ve diğer pay-
daşlar ile olan ilişkiler alt başlıkları altında değerlendirilerek on iki sorun tespit edildi ve 
çözüm önerileri ve izlenecek yöntemlere ilişkin öneriler geliştirildi. İlk olarak, turizm ile ilgili 
projeleri destekleyen kurum ve kuruluşların sayısal olarak az olması, kaynak bulma zorluğu 
sorunu ele alındı; çözüm önerileri olarak ise, turizm akademisyenlerine yönelik proje yazma 
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ve yönetimi eğitimlerinin verilmesi, üniversitelerin proje birimleri ve araştırma merkezleri-
nin proje fikri olan turizm akademisyenlerine yönelik yönlendirme ve fon bulma faaliyetle-
rinde destek olması ve çok paydaşlı projelerin uygulanmasının desteklenmesi sıralanmakta-
dır. Böylece turizm akademisyenleri ve sektör profesyonelleri için projelerin desteklenmesi 
ve kaynak temininde TUBİTAK, YÖK, Kalkınma Ajansları, özel sektör ve uluslararası kuruluş-
ların proje çağrılarından faydalanmalarının sağlanması önerilmektedir.

En önemli paydaşlardan olan öğrenciler ile olan ilişkiler bağlamında mezunların kamu istih-
dam alanlarının belirsizliği, öğrenci gönderen okullar ile ilişkilerin zayıf olması ve öğrenci-
lerin sektörde çalışmak istememesi ve kariyer planlamasındaki yetersizlik sorunları dikkate 
sunulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında turizm fakültesi mezunlarının istihdam edi-
lebileceği kadroların belirlenmesi, turizm fakülteleri ve bölümleri için basılı ve dijital tanı-
tım materyallerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi kaynak okullarda tanıtımların yapılması, 
etkin bir kariyer sistemi kurularak mezunların sektörde nitelikli iş bulmalarının sağlanması, 
turizm sektöründe kariyeri cazip hale getirecek iş güvencesi, meslek yasaları ve mesleki 
yeterliliklere ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Üçüncü başlık olarak sektör ile olan ilişkiler değerlendirildi ve sektörün ihtiyaçlarına göre 
proje konularının belirlenmemesi, sektörün akademiye ilgisizliğinin/ilgisinin yetersizliği ve 
turizm fakültelerinin dünyadaki gelişmeleri takip ederek sektörde yenilik ve inovasyon ya-
ratacak şekilde uygulanabilir hale getirememesi sorunları irdelenmektedir. Sektör temsilci-
leriyle amaç ve sonuç odaklı düzenli toplantılar yapılarak araştırma projelerinin konularının 
belirlenmesi, akademik makalelerin bilimsel jargondan arındırılarak kısa, net ve daha kolay 
anlaşılır hale getirilerek özetlenerek sunulması, üst düzey turizm yöneticilerinin akademik 
çalışmalardan daha fazla faydalanabilmeleri için akademik okur-yazarlıklarının arttırılması-
na yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ihtiyaç olarak görülmektedir.

Dördüncü başlık altında, ortak paydaşlar olan fakülteler, öğrenciler ve sektör temsilcilerini 
ilgilendiren bir konu olarak staj ve uygulamalara ilişkin sorunlar ele alınmaktadır. Uygulama-
lı eğitim olanaklarının eksikliği ve mevcut staj uygulamalarının öğrencilerin mesleki kariyer 
planlamalarıyla uyumsuzluğu sorunları incelenmektedir. Bu sorunlara çözüm önerileri ola-
rak akademik kadronun yanı sıra sektör profesyonellerinin fakültelerde uygulamalı eğitim 
vermelerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, uygulamalı eğitimlerin ilgili sektör ile iş 
birliği içerisinde yürütülmesinin sağlanması, staj programlarının turizm fakültesi öğrencile-
rinin alt düzey rutin operasyonel işler yerine eğitiminin hazırladığı orta ve üst düzey yöneti-
ciliğe hazırlama misyonuna yönelik hazırlanması ve turizm işletmelerinin staj dönemlerinde 
öğrencilerin gölge yöneticilik gibi uygulamalar ile eğitimde daha etkin rol üstlenmesi sağ-
lanmalıdır.

Yerel yönetimler, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
paydaş olarak dahil olması gereken konularda turizm fakültelerinin bulunduğu şehirlerin 
turizm öğrencileri için yeterince öğrenci dostu olmayışı, mesleki yeterliliklerin yeterince 
tanımlanmamış olması, turizm eğitimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu 
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oluşturmadaki yetersizliği ele alınmaktadır. Öğrenci-şehir etkileşiminin sağlıklı bir şekilde 
geliştirilebilmesi için şehirlerde profesyonel olarak işletilen turizm işletmelerinin kurulması 
teşvik edilerek öğrencilerin hem kısmi zamanlı çalışabilecekleri hem de sektöre ilişkin bilgi, 
görgü ve deneyimlerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşmasının sağlanması, öğrencilerin 
şehir halkıyla entegrasyonlarının sağlanması için öğrenci kulüpleri aracılığıyla sosyal sorum-
luluk projeleri düzenlenmesi, yerel yönetimlerin öğrencilerin de ilgisini çekebilecek spor, 
sanat ve kültür etkinlikleri düzenlemesi gerekmektedir. 

Mesleki yeterlilikler için özellikle otelcilik alanındaki meslekler için ulusal çapta mesleki ye-
terliliklerin tanımlanması, uygulanmasının sağlanması ve gerekli denetimlerin yapılması-
nın gerekliliğine vurgu yapılmakta ve üniversitelerin müfredatları güncellenerek özellikle 
otelcilik sektöründeki orta ve üst düzey yöneticilere ilişkin mesleki yeterlilikleri sağlayacak 
düzeye getirilmesi önerilmektedir. Son olarak, turizm eğitimini temsil eden sivil toplum ku-
ruluşlarının kamuoyu oluşturmadaki yetersizliği sorunu irdelenerek akademisyen ve mezun 
derneklerinin etkinliklerinin arttırılması için çalışmalar yapılması, mezun dernekleri aracılı-
ğıyla mezunların mesleki dayanışmalarının sağlanması ve bu sivil toplum kuruluşlarının aktif 
birer paydaş haline getirilerek turizm eğitimine ilişkin alınacak karar ve düzenlemelerde 
daha güçlü iş birliğinin sağlanması önerilmektedir.
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ARAMA KONFERANSI

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. 
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•   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.

•    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. 

SİSMA

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 
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gerçekleştirilen analizlerin sonucunda, yapılan çalışma konusuyla ilgili detaylı tablolar 
ortaya çıkmaktadır. 

SİSMA Yönteminin Kullanıldığı Alanlar

• İş analizi,

• sistem analizi,

• süreç analizi,

• ortak akıl arama toplantıları,

• problem analizleri,

• 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 uzmanlarıdır. 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, 
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•   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 
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 
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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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TURİZM FAKÜLTELERİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

1. Sayısının fazla olması,

2. Sektörün büyüklüğü,

3. Bölgesel yayılım,

4. Akademisyen sayısının fazla olması,

5. Talep görmesi,

6.  Uzmanlaşmanın artması,

7.  Bölüm çeşitliliği,

8. Popüler olması,

9. İstihdam edilebilirlik,

10. Akademik yayın sayısı,

11. Alana özgü bir fakülte olması,

12. Bilimsel eğitim ortamının iyileştirilmesi,

13. Yüksek lisans ve Doktora programlarının artması,

14.  Uygulama olanaklarının artması,

15. Kamunun ilgisinin artması,

16. Yetişmiş akademik kadro,

17. Akademisyenlerin çeşitliliği,

18. Tecrübe birikiminin artması,

19. Fakültelerin turistik bölgelerde yoğunlaşması,

20. Köklü akademik dergilerin varlığı,

21.  Disiplinler arası bir bilimin olması,

22.  Hizmet verilen sektörün sürekli büyümesi ve çeşitlenmesi,

23.  Üniversite için tanınırlığının artması,

24.  Ulusal akademik camiada kabul görmesi,

25.  Dünya için model olabilecek bir örnek olması,

26.  Sektör yöneticilerinin akademik varlığı, çalışma katkılarının varlığı,

27.  Lisansı turizm olan akademisyen sayısının artması,

28.  Alana özgü fakülte olması.
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TURİZM FAKÜLTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİ VE SORUNLAR

1.  Anabilim dallarının tanımsız, konumlandırılmamış olması,
2.  Anabilim dalı çeşitlenmesi,
3.  Projelerin sayısı/kaynak bulma zorluğu,
4.  Alanın bilim dalı kabul edilmemesi (akademik yapılanmanın temel felsefesinin 
     belirsiz olması),
5.  Atama yükseltmeleri,
6.  Müfredat programlarının uygunsuzluğu (kredilerin uymaması),
7.  Yeterliliklerin tanımlanmaması,
8.  Akademisyenlerin sayısı ve kalite sorunu,
9.  Misyon belirsizliği,
10.  Uzman öğretim personeli çalıştırılmaması,
11.  Yabancı dil öğrenim sorunu,
12.  Sorgulanmamış ezberler (öğretilenlerin işlevsizliği),
13.  Birbirini kopyalayan kitaplar, makaleler,
14  Uygulamalı eğitim eksikliği,
15  Sektörün akademiye ilgisizliği, yetersizliği,
16  Uygulamalı eğitim için bütçe yetersizliği,
17  Bölümlerin/programların isimlerinde standart olmaması,
18  Eğitim ortamlarının güncellenmesi,
19  Fakülteler arası uyumsuzluk olması,
20  Turizm okullarının dünyadan kopuk olması,
21  Rekreasyon bölümlerinin misyon sorunu,
22  Her yerde fakülte açılması,
23  Mezunların kamu istihdam alanı belirsizliği,
24  Yüksekokul/fakülte farkının anlaşılmaması,
25  Öğrenci kontenjanlarının yüksek olması,
26  Yabancı dil eğitim yetersizliği (Çince, Japonca gibi),
27  Öğrenci kaynaklarının yetersizliği,
28  Kamu oyundaki olumsuz algı nedeniyle yeterli öğrenci gelmemesi,
29  Bölüm adlarının homojen olması,
30  İşletme odaklı araştırma algısı,
31  Bölümlerin farklı puan türleri ile alım yapması,



21  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

32  İşletme disiplinlerinin işletme hakimiyetine girmesi,
33  Misyon vizyonsuz fakülteleşme ve bölümleşme,
34  Rektörlüklerden yeterli desteğin alınamaması,
35  Akademisyenlerin yüksek ego sorunları,
36  Projelere yeterli basımın olmaması,
37  Turizm Doktora mezunlarının turizm ve pazarlama ağırlıklı çalışması,
38  Turizm fakülteleri yapısının kurumsallaşmayışı,
39  Turizm fakültesi isminin dünyada yaygın olmayışı,
40  Akademisyenlerin hala fakülte mantığına geçmeyişi,
41  Müfredat içeriklerinin benzerliği,
42  Sektörün beklentisinin düşük olması,
43  Sektörün sadece ucuz iş gücü talebinin olması,
44  Mezunların sektörde çalışmak istememesi,
45  Öğrencilerin motivasyon eksikliği,
46  Turizm nosyonun yetersiz yönetici varlığı,
47  Öğrenme çıktılarının belirlenmeyişi,
48  Ders işleyişiyle uygulamaların aynı olmayışı,
49  Akademisyen-öğrenci iletişimsizliği,
50  Turizmde doçentlik verilmesi aşamasında yaşanan sorunlar,
51  Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sektöre katkısının yetersizliği,
52  Akademisyenlerin pratik becerilerinin eksikliği,
53  Sektörün ihtiyacı bilinmeden öğrenci yetiştirilmesi,
54  Turizm fakültelerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği,
55  Akademik teşvik yönetmeliğinin akademik yönleri kalitesiz ve çok sayıda yayın 
       yapılması,
56  Bazı okulların sivil toplum kuruluşlarının güdümüne girmesi,
57  Sektörün ihtiyacını bilmeden öğrenci yetiştirilmesi,
58  Akademisyenlerin sektörden uzaklaşması,
59  Derslerin önkoşulsuz olması,
60  Vakıf üniversitelerinde turizm fakültesinin azlığı,
61  Gastronomi ve rekreasyon bölümlerinin farklı fakültelerde açılması,
62  Akademik yapılanmanın vakıf ve devlet üniversitelerinde farklı olması,
63  Akademik yöntemlerin sadece yayın odaklı olması,



22  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

64  Fazla öğrenci odaklı olunması,
65  Mezunların sektörde kalmayışı,
66  Öğrencilerin okul değil, şehir seçmesi,
67  Branşlaşmanın dikkate alınmaması,
68  Tazeleme eğitiminin olmayışı,
69  Akademik kadro piramidinin terse dönmüş olması,
70  Eğitim reformu girişimiyle ilişkilerin geliştirilmemiş olması,
71  Eğitim teknolojilerinin yeterli kullanılmayışı,
72  Orta öğretim kurumlarıyla iletişim olmaması,
73  Eğitim sorunlarıyla ilgili raporlamanın yapılmaması,
74  Mezun derneklerinin işlevsiz olması,
75  İlk ve ortaöğretim kalite düzeyinde sorun yaşanması,
76  Aynı üniversitede birden fazla turizm okulu/bölümü açılması,
77  Geleneksel öğretim yöntemlerinin işlevsiz kalması,
78  Dijitalleşmeden uzak, öğretim olması,
79  Konusunda uzman olmayan kişilerin kitap yazması,
80  Derslerin liyakata göre dağıtılmayışı,
81  Bölümler arası koordinasyon eksikliği,
82  Dijitalleşmeye geçilmemesi,
83  Bürokrasinin fazla olması,
84  Yabancı dilde eğitim veriliyor olması,
85  Staj programlarında uyumsuzluk olması,
86  Staj yönetmeliğinin Milli Eğitim Bakanlığı ağırlıklı temele oturtulmuş olması,
87  Yabancı öğrenci eksikliği,
88  Yabancı uyruklu eğitmen eksikliği,
89  Yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği eksikliği.
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A – KURUMSAL YAPI ÇALIŞMA GRUBU

ANA SORUN ALANLAR VE ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER

A1 SORUN Anabilim dalları tanımsız, konumlandırılmamış olması ve çeşitlen-
dirilmemesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Bölüm: Turizm İşletmeciliği Bölümü
 Program: Turizm İşletmeciliği  
 Anabilim Dalı: Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
    
 Bölüm: Gastronomi Bölümü
 Program: Gastronomi 
 Anabilim Dalı: Gastronomi Anabilim Dalı   

 Bölüm: Rekreasyon ve Park Yönetimi Bölümü
 Program: Rekreasyon ve Park Yönetimi
 Anabilim Dalı: Rekreasyon ve Park Yönetimi Anabilim Dalı

 Bölüm: Turist Rehberliği
      Program: Turist Rehberliği
      Anabilim Dalı: Turist Rehberliği Anabilim Dalı

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Türkiye’deki bütün turizm fakültelerini kapsayan ve bölüm özelinde 
çalışmaları içeren geniş bir saha çalışması gerçekleştirilmelidir. 

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

Başkan: Bilgehan Gülcan
Sözcü : Göknil Nur Koçak

Üye: Atilla Akbaba
Üye: Mahmut Demir

Üye: Oktay Emir
Üye: Harun Uçak

Üye: Eda Evla Mutlu
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A2 SORUN Misyon belirsizliği sebebiyle Yüksekokul / Fakülte farkının 
anlaşılmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Turizm fakülteleri, mevcut Yükseköğretim Kurulu yasasının da 
öngördüğü gibi; akademik bilginin üretilmesi ve eğitim öğretim 
misyonu çerçevesinde faaliyetlerini şekillendirmelidir. Misyon 
belirsizliğinin temelinde de, araştırma odaklı veya öğretim 
odaklı olma konusu yatmaktadır. Bu konu fakülte ve yüksekokul 
misyonlarının ayrımıyla ilişkilidir. Fakülteler araştırma odaklı 
misyon belirlerken, yüksekokulların sektörel istihdama yönelik 
öğretim yapması gerekmektedir. 

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Turizm Fakülteleri ve Yüksekokulları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Turizm fakülteleri ve yüksekokulları misyonlarını gözden 
      geçirmelidir.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A3 SORUN Bölümlerin / programları isimlerinin standart olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Farklı fakültelerde farklı bölüm isimleri altında yer alan 

programların, turizm fakültesi altında standart programlar altında 
toplanması 

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen, ISCED 
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması kapsamında Önlisans 
ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması çalışmasında önerilen bölüm adlarından faydala-
nılması.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

A4 SORUN Rekreasyon bölümlerinin misyon belirsizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Öncelikle misyon belirsizliğinden kaynaklanan unvan sorunu 
için; kamuda rekreasyon uzmanlığı unvanının yerleştirilmesini 
sağlayarak özel sektörün de bu konudaki farkındalığını arttırmak. 
Belirlenecek misyona ve unvana uygun olarak öğretim 
programlarını yeniden tasarlamak.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Turizm Fakülteleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Turizm ve Spor Bilimleri Fakültelerinin sadece rekreasyon bölüm-
lerinin katılacağı bir çalıştay ile öneri geliştirilmesi ve YÖK’e bu 
konuda rapor gönderilmesi

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)
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A5 SORUN Fakülte açılırken kuruluş yeri konusunda seçicilik olmaması 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Belirlenecek standartlara göre fakülte açmanın sınırlandırılması, 

fakülte yerine Meslek Yüksekokulu açılmasının sağlanması. Mevcut 
fakülte sayısının azaltılması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Standartlar belirlenirken, öğrenci sayısı, lisansüstü program sayısı, 
araştırma sayısı, akademisyen sayısı ve bölgenin bu konudaki po-
tansiyelin göz önünde bulundurulması

 Aynı üniversite altındaki mevcut fakültelerinin birleştirilmesi

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A6 SORUN Rektörlüklerden yeterli desteğin alınamaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Turizm fakültelerinin üniversiteye katkı sağlaması yönünde 

çabaların arttırılması ile, fakülte değerinin Rektörlük gözünde 
değerinin arttırılması

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Fakülte Dekanlıkları, Bölüm Başkanları, Uygulama ve Araştırma Mer-
kezleri, Yüksekokul Müdürlükleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Proje geliştirilmesi için fon sağlayıcı kurumların desteklerinin bu 
konuda arttırılması

 Bölümlerinin kurum dışı eğitimlerle, üniversitelere gelir sağlaması 
yönünde teşvik edilmesi

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A7 SORUN Turizm Fakültesi isminin dünyada yaygın olmayışı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Dünyada turizm eğitiminde kurumsal bir standart olmadığı için, 

ülkemizdeki fakülte modelinin bu konuda örnek olabileceği 
düşünülmektedir.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Turizm alanında çalışan akademisyenler

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Ülkemizdeki fakülte modelinin eksiklerinin giderilerek, ideal bir 
model olarak dünyaya tanıtılması

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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A8 SORUN Akademisyenlerin hala fakülte mantığına geçmeyişi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ    Akademisyenlerin yüksekokul ve fakülte arasındaki fark konusunda 
farkındalık düzeylerinin arttırılması

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Dekanlıklar

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Fakülte ve Yüksekokul misyonlarının tekrar gözden geçirilmesi ve 
akademisyenlerin bu farklılığı benimsemesi (Bakınız B2)

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, Yüksekokul ve Fakülte ayrı-
mını vurgulayacak standartların geliştirilmesi ve bu standartların 
uygulanmasını sağlaması

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A9 SORUN Turizm nosyonun yetersiz yönetici varlığı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Turizm kökenli olmayan veya turizm alanında akademik çalışması 
olmayan (Turizm Akademisyeni olmayan) kişilerin, başta Dekanlık 
olmak üzere turizm fakültelerinde akademik yöneticiliğe 
atanmaması

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Turizm Akademisyenliği tanımının benimsetilmesi için, YÖK’ün 
prensip kararı alması

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

A10 SORUN Vakıf üniversitelerinde turizm fakültesi açmak yerine farklı fakülte-
lerin altında turizm eğitimi vermesi 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ    Turizm fakültesi olmayan üniversitelerde turizm konusunda lisans 
düzeyinde eğitim yapılmaması

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Lisans programlarının açılmasının fakülte varlığına bağlanması

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A11 SORUN “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” ve “Rekreasyon Yönetimi” bö-
lümlerinin farklı fakültelerde açılması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ    Bundan sonra açılacak olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile 
Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin turizm fakültelerine alınması

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Turizm fakültesi olmayan üniversitelerde bu konularda lisans düze-
yinde eğitim yapılmaması

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)
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A12 SORUN Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün misyon sorunu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri, aşçılık misyonlarına 

doğru evrilmiş haldedir. Anabilim dalları ve bu anabilim dallarının 
araştırma sonuçlarının yansıyacağı yeni programlar çözüm olabilir. 

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Turizm Fakülteleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik, Aşçılık, 
Gıda Mühendisliği bölümlerinin katılacağı bir çalıştay ile öneri ge-
liştirilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bu konuda rapor 
gönderilmesi

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

A13 SORUN Turizm Fakültesi yapısının kurumsallaşmayışı 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Bu sorun, genel olarak bu aşamaya kadar ifade edilen sorunların 
bir bileşimi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen 
konuların çözülmesi, aynı zamanda fakültelerin kurumsallaşmasına 
hizmet edecektir. 

 Fakültelerdeki misyon, vizyon ve değer tanımlarının, süreçlerin, 
görev tanımlarının, örgüt şemasının tanımlanması, fakültelerin 
belirli alanlarda ihtisaslaşması 

 Mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasının takip edilmesi de 
kurumsallaşma için önemli bir bileşendir.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler, Turizm Fakülteleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Kalite yönetim sisteminin, kurumsallaşmaya hizmet ettiği düşünü-
lerek, bu sistemin uygulanması konusunda Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın üniversiteleri teşvik etmesi

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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B1 SORUN Doçentlik alanında yaşanan sorunlar

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Mülakat ya tamamen geri getirilsin ya da tamamen kaldırılması,
 Doçentliğe yükseltmede yayınların hangi dizinlerde kabul 

edilebileceği tekrar ele alınması ve güncellenmesi,
 Adı uluslararası olup ama camiada kabul edilmeyen dergilerin 

listede yer almaması,
 Uluslararası yayının yabancı dilde yapılması,
 Doçentliğe başvuran adayların, bir ana eser belirleyerek ilgili 

intihal raporlarının sunulması,
 Doçentlik jürisinde yer alacak üyelerin WOS veya Scopus 

indekslerinde taranan en az bir yayını olması,
 Doçentliğe başvuran adayların WOS veya Scopus indekslerinde 

taranan en az bir yayını olması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 
Üniversiteler

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Alan ile ilgili uzman bir kurulun oluşturulması. Belirlenen ilkeler 
doğrultusunda mevcut yönetmeliğin güncellenmesi.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

B – AKADEMİK KADRO ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Özkan Tütüncü
Sözcü: Burçin Kırlar Can

Üye: Mete Sezgin
Üye: Bahattin Özdemir

Üye: Beykan Çizel
Üye: Sevda Sahilli Birdir

Üye: Sezer Karasakal

B2 SORUN Diğer kadrolarda yaşanılan atama yükseltme sorunları

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Norm kadro uygulamasının kaldırılması,
 Kadro ilanlarında, bölümlerin özerkliğinin güçlendirilmesi ve 

liyakata önem verilmesi,
 Fakültelere atanacak dekanların turizm akademisyeni (lisans, 

yüksek lisans, doktora veya doçentlik derecesinden en az birisinin 
turizm alanından alması) olması,

 Kadro ilanlarında kişiyi tanımlayacak şekilde özel şartlara yer 
verilmemesi

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 
Üniversiteler

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Norm kadro yönetmeliğinin kaldırılması. Atama yükseltme yönet-
meliğinin güncellenmesi.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)
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B3 SORUN Akademisyenlerin nitelikleri ile ilgili yeterlilik sorunları

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Doktora programı açacak üniversitelerde, ilgili bölümün 
bünyesinde bulunan öğretim üyelerinin en az üçünün, en az birer 
WOS veya Scopus indekslerinde taranan yayının olması (bu kriteri 
karşılamak için bölüm dışı görevlendirme yapılmasının önlenmesi),

 Pratiğe yönelik ders verecek akademisyenlerin sektör tecrübesi 
olması, yoksa pratik beceri kazanacak olanakların sağlanması,

 Akademisyenlerin sektörle bağlantılarının güçlendirilmesi 
için proje ve danışmanlık çalışmalarının özendirilmesi ve 
desteklenmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversite Rektörlükleri, Fakülte 
Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili fakülte ve yüksekokullarda konu ile ilgili bir komite kurulması, 
her yıl yukardaki ölçütler kapsamında geliştirme faaliyetinin bu 
komitelerce devam ettirilmesi

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

B4 SORUN İstihdam sürecinde karşılaşılan sorunlar

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Rektörlüklerin bölüm kurulları kararıyla talepte bulundukları 
alan uzmanlarının (mutfak şefleri gibi) görevlendirmelerini 
kolaylaştırması,

 YÖK’ün yabancı uyruklu alan uzmanlarının görevlendirmelerini 
kolaylaştırması,

 Profesörlüğe yükseltme, doçentliğe atama ve doktorasını 
bitirenlerin atamalarında Üniversitelerin Atama Yükseltme 
kriterlerini karşılamak ve bölüm kurullarının da onayını almak 
şartıyla atamanın geciktirilmeden yapılması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversite Rektörlükleri, Fakülte 
Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili rektörlüklerde atama daire başkanlıklarının konuyu ele alması

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)



30  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

C1 SORUN Müfredat ile ilgili sorunlar

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Fakülteler arası derslerin aynı isimde olmaları halinde içerik, AKTS, 
kredi ve ders sürelerinin benzer olması,

 Fakülte içindeki derslerin tüm bölümlerde benzer isimde ve benzer 
düzeyde verilmemesine dikkat edilmesi,

 Lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinin farklı isimlerle ve farklı 
içeriklerle verilmesi,

 Milenyum kuşağının öğrenme biçimine uygun müfredat 
geliştirilmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler, Öğrenci Temsilcilikle-
ri, Sivil Toplum Kuruluşları 

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Çalıştaylar, Fakülte bölüm toplantıları, Turizm dekanlar konseyi 
toplantıları ile uyum/farklılaşma sürecinin gerçekleştirilmesi.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

C – EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Fatma Bike Kocaoğlu

Sözcü: Oğuz Doğan
Üye: Kemal Birdir

Üye: Meryem Akoğlan Kozak
Üye: Zeki Akıncı

Üye: Demet Ceylan

C2 SORUN Yabancı dil ile ilgili sorunlar

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Talep eden fakülteler için yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu hale 
getirilmesi,

 Bu süreçte fakültelerin ayrı dillerde ihtisaslaşmasının sağlanması,
 Fakültelerin seçmeli yabancı dil havuzlarının Rusça, Çince, Arapça, 

Japonca vb. dilleri ile çeşitlendirilmesi,
 En az bir yabancı dili B2 seviyesinde bilmesi iyi bir turizm mezunu 

için hedeflenmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum 
       Kuruluşları 

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları ve Senato Kararları 

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)
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C3 SORUN Öğrenci kontenjanının yüksek olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    Uygulamalı bölümlerde öğrenci kontenjanı 40’ın üzerine 
çıkarılmaması,

 Gastronomi bölümünde öğrenci kontenjanı 20’nin üzerine 
çıkarılmaması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinin ilgili 
kararları alması 

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

C4 SORUN Turizm akademik alanının işletme alanı ile sınırlı olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Fakültelerde alışılagelmiş işletme disiplinlerinin dışında projeler 
yapılması,

 Yüksek lisans ve doktora tezlerinin bu alanların dışında 
hazırlanması,

 Orijinal ve ülke turizmine katma değer yaratacak alanlara ağırlık 
verilmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Enstitüler, Tez Danışmanları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Toplantılar, beyin fırtınaları, çalıştaylar, danışmanların eğitimi

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

C5 SORUN Mezunların sektörde çalışamaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Yabancı dil sorunun çözülmesi,
 Sektörün ihtiyacına göre eğitim müfredatı oluşturulması,
 Sektöre uygun öğrencilerin fakültelere yönlendirilmesi,
 Öğretim elemanlarının kalitesinin yükseltilmesi,
 Sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Sektör Temsilcileri, Mezun Dernekleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Farkındalık yaratılması için eğitimler, sektör temsilcilerinin eğitim-
de doğrudan paydaş olmalarının sağlanması, sektör okul işbirliği-
nin sağlanması.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)
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C6 SORUN Öğrenme çıktılarının bilinmemesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Bu maddeler Bologna süreci kapsamında çözümlenmiş olup 
okullar tarafından uygulanmamaktadır. Uygulanmasının 
sağlanması,

 Bologna süreci uygulamasının ölçme değerlendirme ve diğer 
konularda denetlenmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Dekanlıklar ve Bölüm Başkanlıkları, Sivil Toplum 
      Kuruluşları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Dekanlıkların ve bölüm başkanlıklarının denetim yapması

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

C7 SORUN Fazla öğrenci odaklı olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Bu sorun özellikle akreditasyon sürecindeki paydaş ve müşteri 
odaklı olma kriterinin bir sonucudur. Ancak bu durumu 
fakültelerdeki öğrencilerin suiistimal ettiği gözlemlenmektedir. 
Bu durumun çözülebilmesi için öğrenci- akademisyen odaklılık 
dengesinin sağlanması gerekmektedir.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Öğrenci Temsilcilikleri, Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Dekanlıkların ve bölüm başkanlıklarının öğrenci temsilcileri ile 
toplantılar yapması ve farkındalık yaratılması

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

C8 SORUN Güncel olmayan eğitim sorunu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Okulların teknolojik altyapı yatırımlarını tamamlaması, 
 Dijital eğitim modellerinin entegre edilmesi,
 Dijital teknolojilerin kullanılması,
 Cep telefonlarına uygun öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve 

öğrencilerle paylaşılması,
 Web tabanlı vaka çalışmalarına önem verilmesi,
 Milenyum kuşağının isteklerine uygun ders işleme biçiminin 

uygulanması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Öğrenci Temsilcilikleri, Dekanlıklar ve Bölüm Başkanlık-
ları, Sivil Toplum Kuruluşları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına uygun mezun verebilmek için 
sektör temsilcilerinin üniversiteler ile iş birliği içinde projeler ve 
yatırımlar yapması

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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C9 SORUN Staj ve uygulama sorunu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Dönem içinde fakülte imkanları çerçevesinde uygulama tesisleri, 
uygulama laboratuvar ya da sanal gerçeklik laboratuvarlar vb. 
sorunların çözülmesi, 

   Eğitim modelinin 6+2 veya 7+1 olarak yürütülmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Öğrenci Temsilcilikleri, Dekanlıklar ve Bölüm Başkanlık-
ları, Sivil Toplum Kuruluşları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Sektör temsilcilerinin üniversiteler ile iş birliği içinde projeler ve 
uygulama laboratuvarları ve sanal gerçeklik laboratuvarlarının 
yatırımlarını yapması, 

 Rehberlik bölümü öğrencilerinin uygulama alanlarına (müze, ören 
yerleri, vb.) ücretsiz girebilmeleri.

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)

C10 SORUN Öğrenci ve öğretim elemanının dünya ile entegrasyonu sorunu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Yurtdışındaki üniversitelerle iş birliğinin geliştirilmesi,
 Farabi, Mevlâna, Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değişim 

programlarının geliştirilmesi ve daha uzun süreli programlar haline 
getirilmesi,

 Vakıf üniversitelerinin de Mevlâna ve Farabi gibi uluslararası 
değişim programlarına devlet üniversiteleriyle birlikte eşit 
koşullarda dahil edilmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Üniversiteler, Dekanlıklar ve Bölüm Başkanlıkları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vakıf ve devlet üniver-
siteleri arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)
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D1 SORUN
Turizm alanında mesleki ders kitaplarının yeterliliğine rağmen, 
referans ders kitaplarının içerik ve nitelik olarak turizm disiplinine 
özgü olmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Turizme dönük yapılan alan araştırmalarının sonuçlarından 
oluşacak referans kitapların yazılması,

 Turizme özgü bilginin üretilmesi için, yazarların/öğretim 
elemanlarının uygulamaya dönük deneyimlerinin arttırılması,

 Yeni basılacak kitapların nitelik ve nicelik bakımından mevcut 
kitapların tekrarından ziyade güncel konulara ve sorunlara yer 
vermesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yayın evleri, üniversite yayın komisyonları, Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili öğretim elemanlarına ve yayın evlerine farkındalık yaratılması

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)

D – ALANA ÖZGÜ ARAŞTIRMALAR VE YAYINLAR ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Mustafa Tepeci
Sözcü: Serhat Adem Sop

Üye: Metin Kozak
Üye: Gülşah Akkuş
Üye: Kevser Çınar

Üye: Bülent Ağaoğlu
Üye Mehtap Celep

D2 SORUN Turizm alanının ürettiği bilgiyi diğer alanlara transfer edememesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi,
 Turizm alanında yapılan araştırmaların diğer alanlara tanıtılması,
 Turizm alanına özgü (yöntem, konu ve analizlerin) nitelikli 

yayınların sayısının arttırılması,
 Turizm alanında yapılan lisansüstü tezlerin özgünlüğünün 

sağlanması ve özgünlüğün denetlenmesi (bu anlamda denetim 
mekanizmalarının güçlendirilmesi).

 Yayınevlerinin kitap basmadan önce kitapla ilgili intihal raporunu 
talep etmesi

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ   Üniversiteler, Yayınevleri, TÜBİTAK, Üniversitelerarası Kurul 
       Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili öğretim elemanlarına ve yayın evlerine farkındalık yaratılması

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)



35  

15. AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ARAMA KONFERANSI (26 - 29 ARALIK 2019) SONUÇ RAPORU

D3 SORUN Turizme özgü araştırma yapılacak sahanın (toplum, sektör vb.) 
henüz olgunlaşmamış olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Sektörün akademik çalışmalara olan ilgisinin/talebinin arttırılması,
 Üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi,
 Sektörün ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi,
 Ulusal ve uluslararası düzeyde turizm veri tabanlarının 

oluşturulması ve periyodik olarak analiz ve raporlama yapılması,
 İşletme odaklı araştırma algısının turizme özgü olacak şekilde 

yeniden tasarlanması,
 Görev ve sorumluluğu sadece “araştırma” olan “Turizm Araştırma 

Merkezlerinin” kurulması,
 Turizm alanına özgü teoriler geliştirebilecek çalışmaların teşvik 

edilmesi (parlayan nesneler sendromunun engellenmesi),
 Araştırma misyonunu kendine yaşam biçimi olarak benimsemiş 

akademisyenlerin seçimi, eğitilmesi ve geliştirilmesine özen 
gösterilmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ   Üniversiteler, STKlar, TÜBİTAK, YÖK Bursları, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili öğretim elemanlarına ve sektör yöneticilerine akademik ve 
bilimsel bilginin önemi konusunda farkındalık yaratılması

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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D4 SORUN
Turizm alanında benzer çalışmaların yapılmasından dolayı alana 
özgü bilgi birikiminin genişletilememesi (törensel görgülcülük 
sendromu)

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Akademik Teşvik Yönetmeliği kriterlerinin niteliksel açıdan gözden 
geçirilmesi,

 Anabilim dallarının birbiriyle örtüşmeyecek şekilde 
çeşitlendirilmesi (araştırmalarda belirli alanlarda odaklanma ve 
uzmanlaşmanın sağlanması),

 Sektörün ve politika yapıcıların ihtiyaç duyduğu araştırma 
alanlarının ve problemlerin çözülmesine yönelik çalışmaların 
arttırılması,

 Sektördeki yöneticilerin tezli lisansüstü programlarına 
yönlendirilmesi ve bu yolla yöneticilerin araştırmacı kimliklerinin 
geliştirilmesi,

 Akademik atama ve yükseltmelerin sadece yayın odaklı 
olmasından çıkarılarak puan türlerinin çeşitlendirilmesi (yenilikçi 
projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları vb.),

 Disiplinlerarası araştırmaların teşvik edilmesi,
 Ulusal ve uluslararası akademik işbirliğinin arttırılması,
 Doçentlik sınavı (eser ve sözlü aşamaları) başarı standartlarının 

alana özgün katkı yapacak şekilde gözden geçirilmesi,
 Ulusal ve uluslararası alana özgü katkı sağlayacak nitelikli dergilerin 

sayısının arttırılması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ   Üniversiteler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 İlgili öğretim elemanlarına ve yayın evlerine farkındalık yaratılması

SÜRE/VADE  Uzun Vade (24+ ay)
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E1 SORUN Turizm ile ilgili projeleri destekleyen kurum ve kuruluşların sayısal 
olarak az olması, kaynak bulma zorluğu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   Turizm akademisyenlerine yönelik proje yazma ve yönetimi 
eğitimlerinin verilmesi, 

 Üniversitelerin proje birimleri ve araştırma merkezlerinin proje 
fikri olan turizm akademisyenlerine yönelik yönlendirme ve fon 
bulma faaliyetlerinde destek olması,

 Çok paydaşlı projelerin uygulanmasının desteklenmesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  TUBİTAK, Yükseköğretim Kurulu, Kalkınma Ajanları, Sivil Toplum Kuru-
luşları, Uluslararası kuruluşlar

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 TUBİTAK 4005- Yenilikçi eğitimi destekleme programı kapsamında 
akademisyenlere yönelik proje yazma ve yönetme seminerlerinin 
düzenlemesi, 

 Kalkınma Ajanslarının düzenlediği proje hazırlama eğitimlerine 
akademisyenlerin yönlendirilmesi, 

 Üniversitelerde proje geliştirme ofisleri kurularak yönlendirme ve 
fon bulma konusunda akademisyenlere destek olunması.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

E – PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Avni Aker

Sözcü: Gökhan Ayazlar
Üye: Nazmi Kozak

Üye: Ali Yaylı
Üye: Onur Çakır

Üye: Teoman Alemdar
Üye: Dinç Saraç

E2 SORUN Mezunların kamu istihdam alanlarının belirsizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Kamu kurum ve kuruluşlarında turizm fakültesi mezunlarının 
istihdam edilebileceği kadroların belirlenmesi

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  T.C. Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 T.C. Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili 
birimleri tarafından kadroların tespit edilerek üniversite program-
larının bilgi sayfalarında ilan edilmesi.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)
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E3 SORUN Öğrenci gönderen okullarla ilişkilerin zayıf olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Turizm fakülteleri ve bölümleri için basılı ve dijital tanıtım 
materyallerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Fakülteleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Düzenli olarak liselere yönelik tanıtım ziyaretlerinin yapılması,
 İşbirliği protokollerinin yapılması.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)

E4 SORUN Öğrencilerin sektörde çalışmak istememesi ve kariyer planlamasın-
daki yetersizlik

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Mevcut kariyer merkezlerinin daha etkin çalışmasının sağlanması,
 Etkin bir kariyer sistemi oluşturulması,
 Turizm sektöründe kariyeri cazip hale getirecek iş güvencesi, 

meslek yasaları ve mesleki yeterliliklere ilişkin düzenlemelerin 
yapılması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ
 Üniversite Kariyer Merkezleri, Rektörlükler, Mezunlar Derneği, Yük-

seköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Çalışma, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Kariyer merkezlerinin öğrencilere aktif danışmanlık hizmeti 
      sunması,
 İşverenlerin ve öğrencilerin bir araya gelebilecekleri etkinliklerin 

arttırılması,
 STK’lar, üniversiteler ve sektör temsilcileri aracılığıyla meslek yasası 

ve mesleki yeterliliklere ilişkin yasal altyapısının sağlanması.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

E5 SORUN Sektörün ihtiyaçlarına göre proje konularının belirlenmemesi 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek proje konularının 
belirlenmesi ve sorunlara çözüm önerilmesi

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Sivil Toplum Kuruluşları

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE 

 Sektör temsilcileriyle amaç ve sonuç odaklı düzenli toplantılar 
yapılması

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)
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E6 SORUN Sektörün akademiye ilgisizliği/ilgisinin yetersizliği 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Akademik makalelerin bilimsel jargondan arındırılarak kısa, net ve 
daha kolay anlaşılır hale getirilerek özetlenmesi,

 Üst düzey turizm yöneticilerinin akademik çalışmalardan daha 
fazla faydalanabilmeleri için akademik okur-yazarlıklarının 
arttırılması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Lisansüstü Turizm Eğitimi veren Enstitüler, Akademik Turizm Dergileri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Akademik dergilerde yayımlanan bilimsel araştırmalarda yönetici 
özeti bölümlerine yer verilmesi, 

 Sektör profesyonellerine yönelik akademisyenlerin danışmanlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması, akademik okuryazarlık eğitimleri-
nin verilmesi,

 Fakültelerinin faaliyetlerini bülten haline getirerek sektör 
       paydaşlarıyla paylaşmaları.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)

E7 SORUN
Turizm Fakültelerinin dünyadaki gelişmeleri takip ederek sektörde 
yenilik ve inovasyon yaratacak şekilde uygulanabilir hale getireme-
mesi 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Turizm akademisyenlerince sektörün uzun vadeli gelişimine 
yönelik bir projeksiyon oluşturulması,

 Ders müfredatlarında turizm sektörünün gelecekte ihtiyaç 
duyacağı bilgi ve donanıma sahip öğrencilerin yetiştirilmesi,

 Yapılan araştırmalar ve lisansüstü çalışmaların sektöre doğrudan 
katkı sağlayacak şekilde kurgulanması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ
 Turizm düşünce kuruluşları, Üniversiteler, STK’lar, Sektör 
      profesyonelleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Küresel gelişmelerin yerel seviyede uygulanabilirliğine ilişkin dü-
şünce kuruluşlarının kurulması, çalıştayların düzenlenmesi, ulusal 
çapta turizm profesyonellerine bu bilgilerin paylaşılması  

 Sektörde gerçekleştirilen yeni ve güncel uygulamalara ilişkin aka-
demisyenlere bilgi sağlanması, işbirliği içinde olunması.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)
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E8 SORUN Uygulamalı eğitimlerin eksikliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Akademik kadronun yanı sıra sektör profesyonellerinin 
fakültelerde uygulamalı eğitim vermelerinin kolaylaştırılması ve 
teşvik edilmesi,

 Uygulamalı eğitimlerin ilgili sektörle iş birliği içerisinde 
yürütülmesinin sağlanması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Turizm İşletmeleri, Turizm Fakülteleri, Turizm Meslek Odaları.

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Uygulamalı dersleri verecek öğretim elemanları için yeni atamalar-
da ve görevlendirmelerde sektör deneyimi ön koşulu aranması,

 Sektör profesyonellerinin fakültelerde uygulamalı eğitim ver-
melerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla ilgili yasal 
düzenlemelerin yapılması.

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)       

E9 SORUN Mevcut staj uygulamalarının öğrencilerin mesleki kariyer planla-
malarıyla uyumsuzluğu

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Staj programlarının Turizm Fakültesi öğrencilerinin alt düzey rutin 
operasyonel işler yerine eğitiminin hazırladığı orta ve üst düzey 
yöneticiliğe hazırlama misyonuna yönelik hazırlanması,

 Turizm işletmelerinin staj dönemlerinde öğrencilerin eğitiminde 
daha etkin rol üstlenmesinin sağlanması. 

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ
 Turizm işletmeleri, Kariyer Merkezleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Üniversitelerin turizm işletmeleriyle protokol yaparak gölge yöneti-
cilik (shadowing) gibi uygulamaların stajlarda yaygınlaştırılması,

 Lisans müfredat programlarının 6+2 veya 7+1 şeklinde uygulanan 
müfredat programlarında öğrencilerin son döneminde haftanın 
bir bölümünde teorik eğitim alması ve diğer bölümünde ise aldığı 
teorik eğitimlerin pratiğini işletmelerde bilfiil uygulamasının 
sağlanması ve böylece mezuniyette hemen istihdam olanağının 
sağlanması.

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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E10 SORUN Turizm fakültelerinin bulunduğu şehirlerin turizm öğrencileri için 
yeterince öğrenci dostu olmayışı 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Şehirde profesyonel olarak işletilen turizm işletmelerinin kurulması 
teşvik edilerek öğrencilerin hem kısmi zamanlı çalışabilecekleri 
hem de sektöre ilişkin bilgi, görgü ve deneyimlerini 
geliştirebilecekleri bir ortam oluşmasının sağlanması,

 Öğrencilerin şehir halkıyla entegrasyonlarının sağlanması 
için öğrenci kulüpleri aracılığıyla sosyal sorumluluk projeleri 
düzenlenmesi,

 Yerel yönetimlerin öğrencilerin de ilgisini çekebilecek spor, sanat 
ve kültür etkinlikleri düzenlemesi.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ  Yerel Yönetimler, Öğrenci Kulüpleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Sanatsal etkinlikler, festivaller, yarışmalar düzenlemesi
 Turizm yatırımlarının özendirilmesi

SÜRE/VADE  Orta vade (6-24 ay)       

E11 SORUN Mesleki yeterliliklerin yeterince tanımlanmamış olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özellikle otelcilik alanındaki meslekler için ulusal çapta mesleki 
yeterliliklerin tanımlanması, uygulanmasının sağlanması ve gerekli 
denetimlerin yapılması,

 Üniversitelerin müfredatları güncellenerek özellikle otelcilik 
sektöründeki orta ve üst düzey yöneticilere ilişkin mesleki 
yeterlilikleri sağlayacak düzeye getirilmesi. 

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ
 Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanlığı, Meslek örgütleri ve Turizm Fakülteleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Üniversitelerin, turizm meslek örgütlerinin ve yasa yapıcıların ortak 
çalışmasıyla mesleki yeterliliklere ilişkin gerekli olan yasa, yönet-
melik ve yönergelerin oluşturulması 

SÜRE/VADE  Uzun vade (24+ ay)
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E12 SORUN Turizm eğitimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu 
oluşturmadaki yetersizliği

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Akademisyen ve mezun derneklerinin etkinliklerinin arttırılması,
 Mezun dernekleri aracılığıyla mezunların mesleki dayanışmalarının 

sağlanması,
 Bu sivil toplum kuruluşlarının aktif birer paydaş haline getirilerek 

turizm eğitimine ilişkin alınacak karar ve düzenlemelerde daha 
güçlü iş birliğinin sağlanması.

İLGİLİ KURUM-KURULUŞ
 Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm Fakülteleri, Mezun Merkezleri, Kari-

yer Merkezleri

İZLENECEK YÖNTEM / 
PROJE

 Akademisyenlerin düzenli olarak bir araya gelebileceği arama 
konferansları ve çalıştaylar vb. etkinlikler düzenleyerek sorunlar, 
çözüm önerileri ve stratejiler geliştirmeleri ve bunları kamuoyuyla 
paylaşması,

 Mezunların bağlarının güçlenmesi için düzenli olarak toplanabile-
cekleri etkinliklerin düzenlenmesi,

 Sektörün sorunlarını sahiplenen lider özellikteki kişilerin bu 
STK’larda görev almasının sağlanması.

SÜRE/VADE  Kısa vade (6 ay)
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 “YÜKSEKÖĞRETİM BAŞKANI OLSAYDINIZ TURİZM FAKÜLTELERİ KONUSUNDA   
ALACAĞINIZ ÜÇ KARAR NE OLURDU?”

Bu aşamada her katılımcıdan üç adet ineri getirmesi istenmiş, elde edilen nihai liste üzerin-
den oylama yapılması istenmiştir. Parantez içindeki rakamlar, o önerinin kaç katılımcı tara-
fından hemfikir olduğunu göstermektedir:

1)  Türkiye’nin her yanına yayılmış ancak öğrencisi olmayan fakültelerini (özellikle Doğu 
Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere) bölgesel olarak bir-
leştirirdim. (3 kişi)

2)  Fakültelerde yer alan bölümler için bir standartlaşma getirirdim. (2 kişi)

3)  Ders programlarının güncellenmesini sağlar, uygulama derslerinin gereği gibi yapılabil-
mesi için uzmanlar görevlendirirdim. (2 kişi)

4)  Mevcut durumu/altyapıyı tespit ederdim (atölye, beşeri kaynaklar).

5)  Fakültemizi ve bölümümüzü tercih eden öğrencilerin niteliğini arttırmaya çalışırdım.

6)  Öğrenci sayısını azaltırdım. (1 kişi)

7)  Yurtdışı bağlantıları yapılarak ortak projeler yürütürdüm. (2 kişi)

8)  Turizm Fakültelerinin bölümlerinin liselerde tanıtımını yapardım. (2 kişi)

9)  Erasmus olanaklarını arttırırdım.

10)  Bilim felsefesi gibi düşünmeye dair dersleri öncelikli olarak okuturdum. (1 kişi)

11)  İlk sene temel derslerin tüm bölümlerde alınmasını, sonraki senelerde bölümlemeyi 
başlatırdım. (3 kişi)

12)  Fakültelerde sadece uygulama stajlarının değil, turist davranışı, destinasyon pazarla-
ması gibi alanlarda araştırmaları/çalışmaları teşvik ederdim. (1 kişi)

13)  Akademik kadrolarda düzenleme/liyakata dayalı atama yapardım. (4 kişi)

14)  Doktora – yüksek lisans programlarında düzenleme yapardım. (1 kişi)

15)  Lisans programlarının kontenjanlarını azaltırdım. (3 kişi)

16)  Sayı olarak sınırlama getirir, bazı okulların kapatılması, açık kalanların niteliklerinin yük-
selmesi için bütçe olanakları sunardım, uygulama alanlarını güçlendirirdim. (3 kişi)

17)  Yasal altyapıyı güçlendirerek mezunların turizm doktrindeki karşılığını netleştirmeye 
çalışırdım. (1 kişi)

18)  Uluslararası anlaşmalarda okulların sürekli güncellenmesini olanak sağlamaya  
çalışırdım. 
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19)  Üniversitelerden (rektörlerden) istenen karneyi – aynı ölçütlerle turizm fakültesi de-
kanlarından isterdim. (1 kişi)

20)  Misyon farklılaşmasını isterdim. (3 kişi)

21)  Ne bakımdan özgür, öncü, örnek olduklarını /olacaklarını belirlemek isterdim.  (1 kişi)

22)  Her kuruma ‘’fakülte ‘’ ismini vermezdim. Yüksekokul ve fakülte ayrımına ciddi düzeyde 
dikkat ederdim. (3 kişi)

23)  Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerindeki program içeriklerini inceler, ‘’ aşçılık’ 
’tan farklı olup olmadığını analiz ederdim. İşin içinde ‘’mutfak sanatı’’ yoksa ya aşçılık 
ya da yiyecek – içecek işletmeciliği adını verirdim. (4 kişi)

24)  Turizm yükseköğretim kurumlarında sadece turizm diplomalı akademisyen istihdamını 
sağlardım. (Özel bazı alanlar hariç: Robotlaşma için mühendis gibi) (2 kişi)

25)  Bölüm misyonlarını netleştirirdim.  

26)  Her bir bölüm altında bilgi üretecek Anabilim Dallarını belirlerdim.

27)  Sayıyı azaltırdım. (Turizm fakültemizin kuruluş için standartlar belirlerdim: Akademik, 
fiziki, vb. yeterlilik neler olmalı) (5 kişi)

28)  Turizm Fakültelerinin sayısını azaltırdım. (4 kişi)

29)  Rekreasyon ve rekreasyon yönetimi kavramlarının daha iyi anlaşılması için, birleştirme 
yapardım. (1 kişi)

30)  Akademik kadrolara genç, dinamik, açık fikirli kişilere yer verirdim. (1 kişi)

31)  Tüm akademisyenlerin etkili iletişim, eğitim yöntemleri ile ilgili bir eğitime tabi tutul-
masını zorunlu yapardım. (1 kişi)

32)  Rekreasyon bölümlerinin turizm fakülteleri altında alırdım.

33)  Turizm müfredatına, yenilikçi yöntemlerle bağlantılı, yaratıcılık, proje geliştirme, dijital 
pazarlama, tarzında çağın gerekliliklerine cevap verecek yeni, güncel gerekliliklerine 
cevap verecek yeni, güncel derslerin eklenmesi öğrencilerin daha yenilikçi, yaratıcı dü-
şünmelerini teşvik ederdim. (7 kişi)

34)  Turizm okullarını ve Turizm Fakültelerini ülkenin ihtiyaçları ve insan kaynakları özellikle-
rini dikkate olarak alan uzmanlaşmasını önerirdim. (2 kişi)

35)  Lisans programlarında ilk iki yıl ‘’ortak müfredat programı’’ kapsamında eğiti verilmeli, 
daha sonra öğrencinin ilgisine göre bölün seçimi yapmasını sağlardım. (3 kişi)

36)  Çağın ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmelerinde dikkate alarak ‘’turizmde dijitalleşme’’ 
konusunda geleceğin seyyahlarını, turist profillerini de dikkate alan) adımlar atardım. 
(2 kişi)
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37)  Turizm fakültelerini anlamaya çalışırdım. (1 kişi)

38)  Kadroları sektör deneyimli hocalara oluştururdum. (3 kişi)

39)  Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması getirirdim. (4 kişi)

40)  Doğru yerlere turizm fakültelerinin kurulmasını isterdim. Turizm faaliyetlerinin olmadı-
ğı bir yere turizm fakülteleri kurmazdım. (7 kişi)

41)  Turizm meslek yasasının çıkması yönünde çalışırdım. (7 kişi)

42)  Bölümlerin adlarının iş alanlarına göre düzenlerdim.  (1 kişi)

43)  Mutlaka İngilizce dili temeli bir eğitimi, ikinci yabancı dil ile desteklerdim. (5 kişi)

44)  Eğitim programlarının modüler ve yapay zekâ – robotik temeli üzerine inşa edilmesini 
sağlardım. (3 kişi)

45)  Müfredata standartlaştırma getirirdim. (Ders içerikleri, saatleri ve kredileri aynı olma-
lıdır.) (1 kişi)

46)  Mesleki yeterlilik bağlanımında branşlaştırmayı getirirdim.

47)  Okul sektör iş birliği çerçevesinde son yılı sektörde training alarak en az iki yıl aynı yerde 
garantili istihdamı zorunlu kılardım.

48)  Turizm fakültelerinin ve bölümlerin isimlerini düzenlerdim.  (3 kişi)

49)  Turizm fakültesi kadro ilanlarını düzenlerdim. (6 kişi)

50)  Ders içeriklerinin düzenlenmesini sağlardım. (4 kişi)

51)  Fakültelerin sayısını azaltırdım. (4 kişi)

52)  Daha çok araştırma odaklı yapılandırılmasını sağlardım. (4 kişi)

53)  Bölüm isimlerini günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlerdim.

54)   Turizm fakültelerinin dekanlarının alandan olmasını sağlardım. (7 kişi)

55)  Turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin staj, okul dönümlerinde sektörde çalışma 
olanakları açısından KYK, burs, sigorta vb. sorunların çözümünü düşünürdüm.

56)  Turizm fakültelerinin de diğer fakültelerle gerek kadro gerekse fiziki ve mali olanaklar 
açısından eşit muamele görmesini sağlardım. (1 kişi)

57)  Türkiye’nin her yanına yayılmış ancak öğrencisi olmayan fakülteleri (özellikle Doğu – İç 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri) bölgesel olarak birleştirirdim. (4 kişi)

58)   Fakültelerde yer alan bölümler için bir standartlaşma getirirdim. (4 kişi)

59)  Ders programlarının güncellenmesini sağlar, uygulama derslerinin gereği gibi yapılabil-
mesi için uzmanlar görevlendirirdim. (1 kişi)
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60)  Meslek eğitimi ve bilimsel eğitimi ayırırdım. (3 kişi)

61)  Meslek yasasının çıkması için lobi yapardım. (3 kişi)

62)  Turizm fakültelerinin üniversite kampüsünde muhakkak uygulama oteli restoran mut-
fağı, seyahat acentesinden bir veya ikisine sahip olmasını şart koşardım. (1 kişi)

63)  Eğitim veren hocaların sektörde gerekirse staj yapması, danışman olmama zorunlu 
yapacak kurumsal yapıyı kurardım. (3 kişi)

64)  Ülkenin dünyanın alanda en iyi hocalarını fakülteye kazanılması için adımlar atardım. 
(2 kişi)

66)  Fakültelerin lisansüstü çalışma yapmasını teşvik ederdim. (1 kişi)

67)  Yüksekokulları tekrar aktif eder, lisans eğitimi yapmalarını teşvik ederdim. 

68)  Yabancı dilde eğitimi zorunlu hale getirirdim.  (1 kişi)

69)  Uygulamalı eğitimi en az yüzde 50 olarak şekilde artırırdım.  (3 kişi)

70)  Eğitmenlerin sektörle deneyim sahibi olmalarını zorunlu hale getirir ve kendi alanların-
da süreklilik tecrübe kazanmalarını zorunlu hale getirirdim. (1 kişi)

71)  Turizm fakültelerimizdeki tüm bölümlerde ilk iki yıl ortak dersler koyardım. (5 kişi)

72)  Turist rehberliği bölümlerini kapatırdım, yüksek lisans olarak yapılandırırdım. (2 kişi)

73)  Lisansüstü eğitimi yüksek lisans düzeyini proje dersi haline çıkarırdım. Eğitim odaklı 
yapardım. Doktorayı da bilimsel paradigmalarla beslerdim. (1 kişi)
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Ali Yaylı Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Atilla Akbaba Prof. Dr. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Avni Aker  Antalya Inkay 
Bahattin Özdemir Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi
Beykan Çizel Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi
Bike Kocaoğlu Prof. Dr. Antalya Bilim Üniversitesi
Bilgehan Gülcan Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Burçin Kırlar Can Araş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi
Bülent Ağaoğlu Uzman -
Caner Ünal Araş. Gör. Antalya Bilim Üniversitesi
Cem Oktay Güzeller Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi
Demet Ceylan Öğr. Gör. Antalya Bilim Üniversitesi
Dinç Saraç Dr. Antalya Bilim Üniversitesi
Duygu Özyeşil Yüksek Lisans Öğrencisi Antalya Bilim Üniversitesi
Evla Mutlu Dr. Öğr. Üyesi Antalya Bilim Üniversitesi
Gökhan Ayazlar Doç. Dr. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
Göknil Nur Koçak Prof. Dr. Mersin Üniversitesi
Gülşah Akkuş Dr.Öğr.Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Harun Uçak Prof. Dr. Alanya Alaaddin Keykubat
İrfan Mısırlı (Moderatör)Dr. Öğr. Üyesi Kastamonu Üniversitesi
Kemal Birdir Prof. Dr. Mersin Üniversitesi
Kevser Çınar  Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
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EK 1: ARAMA KONFERANSINDAN FOTOĞRAFLAR
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