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Turizm sektörünü oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan konaklama sektörü ve yiyecek içecek
sektörü, turistlerin tatillerinden aldıkları memnuniyet düzeyini etkileyebilmektedir. Gerek odaların
temizliği, konforu, hijyen ve donanımı gerekse de yöresel ürün zenginlikleri bakımından turistlerde
memnuniyet oluşturabilmektedir. Bu memnuniyet düzeyi en yüksek seviyede tutabilmek için
işletmelerde çalışan personellerin alanında eğitim almış olması ön koşullardan birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Söz konusu eğitimler konaklama sektöründe Konaklama İşletmeciliği bölümü, yiyecek
içecek sektöründe ise Yiyecek- İçecek İşletmeciliği bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm
sektöründe nitelikleşmeyi sağlayan bu bölümler, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) neticesinde
yerleşen kişi sayısının az olmasından dolayı kapanmaktadır. Bu durumdan dolayı, çalışmanın amacı
Yüksek Öğretim Kurumları’nda kapatılan bölümlerde okuyan öğrencilerin bu durum hakkındaki
görüşlerini ortaya koymaktır. Amaçlara ulaşabilmek için açık uçlu görüşme soruları Sinop
Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümü ve Yiyecek- İçecek İşletmeciliği bölümünde okuyan
öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler sınıflandırılarak anlamlı hale getirilmiş olup yapılan
sınıflandırmalar çerçevesinde öğrencilerin bölüm kapatılmasını doğru bir düşünce olarak görmedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu durumdan dolayı gelecek kaygısı yaşadıkları ve boşuna okudukları
gibi algıları oluştuğunu söylemek mümkündür. Bölümü kapatmak yerine alanında uzmanlaşmayı
sağlayan bu bölümlerden mezun olmayı iyi bir iş için ön şart olarak aranması gerektiği ve turizmde
çalışan personellerin alan eğitimine teşvik edilmesi önerilmektedir.
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The accommodation sector and the food and beverage sector, which constitute the backbone of the
tourism sector, increase the satisfaction level of tourists during their holidays. The cleanliness,
comfort, hygiene and equipment of the rooms as well as the local products and gastronomic riches of
regions effect customers. In order for this effect to reach its maximum, it is a prerequisite for the
personnel in enterprises to be trained. Training courses that are encountered within this context in
Accommodation Management Department and Food and Beverage Department are important
elements that will ensure the qualification of the personnel. However, due to the small number of
enrollments, these departments were shut downon YKS (Higher Education Institutions Exam). In this
context, the aim of the study is to reveal the views of the students studying in shut down departments
in Higher Education Institutions about this situation. Open-ended interview questions were directed
to Sinop University students and classified in accordance with objectives. Through the classifications
made, it was concluded that while the students do not view shutting down the department as a good
notion, they were also concerned about their future. Some suggestions were instead of closing the
partition specialization in these fields graduation should be sought as a prerequisite for a good job
and encouraging field personnel in tourism.
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