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Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin duygusal zeka ve hizmet
verme yatkınlıklarının sektörde kariyer yapma istekleri üzerine etkisini belirlemektir. Nicel
araştırma deseninde yapılan çalışmada teorik olarak önerilen modeli ve model
doğrultusunda önerilen hipotezleri test etmek için bağıntısal yöntem kullanılmış olup, veri
edinme tekniği olarak anketten yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Selçuk
Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler (n=308)
oluşturmaktadır. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra teorik olarak önerilen modeli ve model
doğrultusunda önerilen hipotezleri test etmek amacıyla regresyon ve korelasyon analizleri
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre duygusal zeka ve hizmet verme yatkınlığının
kariyer yapma isteği üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitiftir. Bununla
birlikte duygusal zeka ile hizmet verme yatkınlığı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki
olduğu da saptanmıştır.
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The present study was conducted to determine the effect of the emotional intelligence and
service orientation of the students receiving tourism education on their desire to make a
career in the sector. In the study conducted in quantitative research design, the relational
method was used to test the theoretically proposed model and the hypotheses proposed in
the direction of the model. A questionnaire was used as data acquisition technique. The
sample group of the research consists of students (n=308) who are studying at the Faculty
of Tourism at Selçuk University. In addition to descriptive statistics, regression and
correlation analyzes were conducted to test the theoretically proposed model and the
hypotheses. According to the results of the research, the effect of emotional intelligence
and service orientation on the willingness to make a career in tourism is statistically
significant and positive. In addition, it was also found that there is a significant and positive
relationship between emotional intelligence and service orientation.
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