Turizm Lisans ve Önlisans Eğitiminde 2017 Yılı Sayısal Değerlendirmeler (Numerical
Evaluations for 2017 Year in Tourism Associate Degree and Undergraduate Education)
*Özgür YAYLAa
a

b

, Cemal Ersin SİLİKb

, Ayşe Selin DÜLGERb

Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Recreation Management, Ankara/Turkey
Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management, Ankara/Turkey

Makale Geçmişi

Öz

Gönderim
Tarihi:10.10.2017

Bu araştırmada, Türkiye’de turizm eğitiminin önemli bir aşaması olan lisans, önlisans ve
yüksekokul eğitimine yönelik 2017 yılı kontenjan ve başvuru durumları incelemek ve
Türkiye’deki turizm eğitiminin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, ÖSYM tarafından ilan edilen, 2017-ÖSYS Yerleştirme
Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler tablosundaki ilgili turizm programları incelenmiştir.
İncelemeler sonucunda, turizm programlarındaki kontenjanlar ve bu kontenjanlara
yerleşen öğrencilerin sayıları bölümler bazında değerlendirilmiştir. Yapılan
değerlendirmelere göre, turizm programlarındaki kontenjanların ciddi oranda boş kaldığı
belirlenmiştir. Boş kalan kontenjanların büyük bir kısmını, TM-1 puan türü ile öğrenci
kabul eden “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm ve Otelcilik”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği”,
“Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği”, “Yiyecek ve İçecek
İşletmeciliği”, “Konaklama İşletmeciliği” ve YGS-6 puan türü ile öğrenci kabul eden
“Turizm ve Otel İşletmeciliği” ve “Sağlık Turizmi İşletmeciliği” bölümleri
oluşturmaktadır. Sonuçlar, öğrencilerin “işletmecilik” bölümlerine tercih yapmaktan uzak
durduklarını göstermektedir. Ayrıca, birçok bölümde bulunan ikinci öğretimlerin de tercih
edilmemesi kontenjanların boş kalmasını sağlamıştır. Tercih edilmeyen ikinci öğretimlerin
kapatılması, hemen hemen her ilden ziyade, ihtiyaç duyulan illerde turizm bölümlerinin
muhafaza edilmesi kontenjanların verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır.
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Abstract
In this research, it is aimed to examine the quota and application cases of 2017 for the
undergraduate, associate and college education which is an important step of tourism
education in Turkey and to make inferences about the future of tourism education in
Turkey. In accordance with this purpose, the related tourism programs are examined in
the table of 2017-ÖSYS Placement Results announced by OSYM. As a result of the
examinations, the quotas for tourism programs and the number of students who settled in
these quotas are evaluated on the basis of departments. According to the evaluations, the
quotas of tourism programs are determined to be empty in serious condition. A large part
of the remaining quota are made up of “Tourism Management”, “Tourism and Hotel”,
“Tourism and Hotel Management”, “Travel Management”, “Travel Management and
Tourism Guide”, “Food and Beverage Management”, “Accommodation Management”
which accept students with TM-1 score type and “Tourism and Hotel Management”,
“Health Tourism Management” which accept students with YGS-6 score type. The results
show that students are far from choosing to “management” departments. Moreover,
Moreover, the fact that the evening educations in many departments are not preferred also
allowed the quotas to remain empty. The closure of non-preferred evening educations and
the preservation of the tourism departments in the needed provinces will ensure efficient
and effective use of the quotas.
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