
SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ 
(TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI) 

 

 

1. Programının Adı: 

TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ - Normal Öğretim 

2. Programın Hangi Fakülte İçerisinde Yürütüleceği: 

Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Turizm Fakültesi 

3. Programın Amaçları: 

   Tarih ve arkeoloji bilim dallarının iĢbirliği ile tespiti, tescili, restorasyonu 

yapılarak dünya kültürel mirasına kazandırılan sit alanları ve arkeolojik eserlerin 

tanıtımının doğru yapılması  son derece önemlidir. Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü 

bundan dolayı donanımlı turizm elemanları yetiĢtirerek bu kültürel mirasın doğru 

yorumlanması ve aktarılmasını sağlayacaktır. KüreselleĢen dünyada turizm sektörü 

gelir sağlayıcı etkisiyle ülkelerin ekonomik geliĢimleri açısından gittikçe daha 

önemli hâle gelmektedir. Dünya kültürel mirası içinde oldukça önemli bir yere 

sahip olan ülkemiz bu paydan yeterince faydalanamamaktadır. 

 Fakültenin konumu da öğrencilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.SarıkamıĢ 

ilçesindeki ormanlara 2004 yılında Milli Park statüsü kazandırılmıĢtır.SarıkamıĢ 

kayak tesisleri günlük 15.000 kiĢinin kayak yapabileciği kapasitedir.Türkiyede 1. 

Derecede öncelikli 5 merkezden biri olan tesis aynı zamanda Sarıçam ormanlarının 

arasında mükemmel bir manzaraya sahiptir. 

4. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki 

yeri: 

Belirtildiği üzere ekonomik geliĢim için önemli bir kalem olan turizm gelirlerinden 

en üst düzeyde faydalanması gereken Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ihtiyacı için 

önce yerel ölçekte, Kars ve yakın çevresine hakim sonra ise büyük ölçekte 

Türkiye’nin genelinde etkili olacak turizmcilerin yetiĢtirilmesiyle hem ülke 

turizmine fayda sağlayacak iĢgörenler yetiĢtirilecektir hem de bu iĢgörenler 

Türkiye’nin diğer üniversitelerinde gerekli Ģartları sağladıkları takdirde yeni 

öğrenciler yetiĢtirerek akademik hayatın bir parçası olabileceklerdir. 



5. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması 

düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında 
alınması düşünülen öğrenci sayılarının belirtilmesi. 

2017–2018 eğitim-öğretim yılında eğitime baĢlaması planlanmaktadır. Programa 

alınması düĢünülen öğrenci sayısı 40’tır. Gelecek beĢ yıl içerisinde artırılması 

hedeflenmektedir.                                                                                                         

6. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? 

Programdan mezun olacak öğrenciler Turizm İşletmecisi unvanını alacaklardır. 

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Profesyonel Turist Rehberliği 

Kimlik Kartı almaya hak kazanmaları Ģartıyla Turizm Rehberi unvanını da 

alabileceklerdir.                                                                                                           

7. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, 

piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemanı 

tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi var mı? Açıklayınız. 

GeliĢen ve çeĢitlenen ülke ve dünya ekonomisinde rekabet edebilirlik çerçevesinde 

gerekli bilgi ve beceriye sahip olan Turizm ĠĢletmecilerine giderek artan bir 

yönelim söz konusudur. Sadece özel sektörde değil, güncellenen kamuda da bu 

donanımlara sahip uzman personel ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır.Gerekli 

koĢulları sağlayarak Turizm ĠĢletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerin 

istihdam edilebildikleri yerler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

-Öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm iĢletmeciliği eğitimine ek 

olarak almıĢ oldukları turizm rehberliği eğitimi ile seyahat ve konaklama 

iĢletmeleri baĢta olmak üzere, turizm iĢletmelerinin herhangi birinde  yönetici 

pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.                                                                   

-Bölüm mezunlarından, KPSS’den yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında 

da memur olarak istihdam edilebileceklerdir.                                                              

-Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koĢulları sağlamaları halinde 

(ÖSYM tarafından gerçekleĢtirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü 

Eğitimi GiriĢ Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi 

durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla 

ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalıĢabileceklerdir.                              

-YDS'den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almıĢ, 45 günlük (ülkesel) veya 8 

günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamıĢ ve bölümden mezun 

olmuĢ olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na baĢvuruda bulunmaları sonucunda 

Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya 

kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir.                        

-Pedagojik formasyonun tamamlanması koĢulu ile mezun öğrencilerin Turizm 

Liselerinde öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.                                           

-Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam 

olanağına sahip olacaklardır. 



 

 

  

 

 

 


