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TDB101 Türk Dili I (UE) 

Bu ders, dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve 
tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama 
işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi analiz etme gibi konular içerir. 

OMP114 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bu ders, Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş 
sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik 
Kanununa ilişkin genel bilgiler gibi konuları kapsar. 

OMP105 Yabancı Dil-I (UE) 

Bu ders, selamlama, tanışma, be fiili, özne zamirleri, iyelik sıfatları, meslekler, milliyetler, nin nın ekleri, büyük harfler, geniş 
zaman formları, sıklık bildiren zarflar, zaman bildiren ilgeçler, özel günler, hobiler, ilgiler, zorunluluklar, yetenekler, nesne 
zamirleri, izin isteme, artikelller, bağlaçlar, oda tasviri, bilgi ama ve verme, sayılan ve sayılamayan isimler, miktarlar, sağlıklı 
yaşam, fiyat söyleme, geçmiş zaman, okul dersleri, ünlü kişilerin hayatını okuma, gibi konuları kapsar. 

OMP115 Genel İşletme 

Bu ders, İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Diğer Alanlarla İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin 
Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları, Organizasyonların İşleyişi, gibi konuları içerir. 

TOP233 Mesleki Yabancı Dil-I 

Derste öğrenciler ağırlıklı olarak mutfak dilini öğrenirler. Yiyecek ve içecek isimlerinden servis yapmaya, hesap almaya kadar 
pratik yaparlar. 

TOP113 Kat Hizmetleri-I 

Bu ders, Konaklama İşletmelerinde Housekeeping Organizasyonu, Housekeeping Çalışma Alanları, Housekeeping 
Departmanının Görevleri, Housekeeping Departmanı Personeli ve Görevleri, Housekeeping Bölümünün Diğer Bölümlerle 
İlişkisi, Kat Hizmetlerinde İletişim, Housekeeping Bölümünde Performans ve Verimlilik Standartları, Housekeeping Bölümünde 
Materyal Yönetimi, Housekeeping Bölümünde Temizlik Araç-Gereçleri, gibi konuları içerir. 

OMP106 Yabancı Dil-II (UE) 

Bu ders, past simple neg. & question forms, Famous people and their inventions, Indefinite pronouns ,Fashion and clothes, 
Present continuous, Some phrasal verbs, Present simple or Present continuous,Asking for information-Offering help-Checking 
information, Comparative adjectives, Possessive pronouns, Superlative adjectives, Talking about technological gadgets, Talking 
about holidays, Modals, Asking for and making suggestions, Healthy body and sports, Present perfect, Articles with places 
names, Reading about culture shock.Quiz:are you a world wise. Weather, Talking about the best country tol ive in, The 
environment, Future simple, Places to visit, Reading about endangered animals, Adjectives- Adverbs, gibi konuları içerir. 

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (UE) 

Bu ders, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat yasası, devrime karşı tepkiler, Şeyh Said ayaklanması, 
İzmir suikastı, çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk 
devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler, hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar, ekonomi 
alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları, Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat 
vs., Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri, ikinci dünya savaşı sürecinde Türkiye’deki iç ve dış politikası, çok partili 
hayata geçiş nedenleri ve sonuçları, 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler, 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika 
ve bu olayların günümüze yansımalarını kapsar. 

OMP116 Ön Büro İşlemleri 

Konaklama İşletmelerinde Ön büro, Ön büronun Organizasyon Yapısı, Ön büro Personeli, Diğer Departmanlar İle İlişkileri, Ön 
büro Çalışma Saatleri Ve Ön büroda Dosyalama, Ön büro Sistemleri, Ön büronun Bölümleri, Resepsiyon, Rezervasyon, Ön kasa, 
Santral, Concierge, Ön büroda Kullanılan Belgeler, Seyahat Acenteleri ve Ön büro İlişkileri konuları yer almaktadır. 

OMP230 Kültürel Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 

OMP108 Turizm İşletmeleri 

Turizm endüstrisi tanımı ve özellikleri, turizm işletmeleri ve otellerin sınıflandırılması, kuruluş yeri seçimi ve büyüklüğün 
belirlenmesi, yatırım maliyetleri ve finansman imkanları, iş ve görev tanımları, yönetim fonksiyonları. 

TDB102 Türk Dili II (UE) 

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, 
terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı 
anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi 
konuları içerir. 

TOP118 Mutfak Hizmetleri 

Mutfak bilgisi, mutfak ekipmanları, mutfakta temizlik ve sağlık, gıdaları uzun ve kısa süreli koruma yöntemleri oluşturmaktadır. 

 

 



OMP120 Turizm Coğrafyası 

Bu ders, Türkiye turizm coğrafyasının tanımı, coğrafi bölgelerin yapısı hakkında genel bilgi sonrasında Türkiye’yi bölgelere 
ayırarak her bölgenin ören yerleri, coğrafi, kültürel ve turizm özelliklerinin tanıtılması, gibi konuları kapsar. 

OMP252 Yurtdışı Akraba Toplulukları 

Halkbiliminin konusu, ehemmiyeti, tarih, etnografya, etnoloji, sosyoloji, psikoloji, sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar. 

OMP112 Turizm Pazarlaması 

Bu ders, temel pazarlamanın tanımı ve karması, hizmet pazarlaması ve turizm pazarlaması, turizm pazarlamasının faydaları, 
turizm pazarlaması karması, gibi konuları içerir. 

OMP236 Rekreasyon ve Animasyon 

Rekreasyon animasyon ile ilgili kavram ve uygulamaların içerdiği literatür. 

OMP219 Turizm ve Çevre 

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, 
ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve çevre 
politikaları ve ulusal ve uluslararası standartları 

TOP203 Otel Otomasyon Sistemleri 

Bu ders, Bilgisayarlı otomasyonun tanımı, tarihçesi, yararları, veri tabanı kavramı, otel işletmelerinde kullanılan paket 
programlar, Ön büro işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması, günlük, haftalık, aylık, yıllık raporların ve çıktılarının alınması, 
gibi konuları içerir. 

TOP207 Dünya Turizm Merkezleri 

Türkiye'deki turizm merkezleri, Avrupa'daki turizm merkezleri, Amerika'daki turizm merkezleri, Afrika'daki turizm merkezleri, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki turizm merkezleri. 

OMP110 Genel Muhasebe 

Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe kavramı, tekdüzen muhasebe sistemi ve hesap planı, bilanço ve gelir tablosu 

OMP229 Sosyal Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 

OMP107 İletişim Teknikleri 

Bu derte: İletişim kavramı ve tanımı; İnsan İletişiminin Özellikleri; Toplumsal Kültürel Sistemler ve İletişimin işlevleri; İletişim 
Süreci ve Temel Öğeleri; İletişim Türleri: Sözlü İletişim (Konuşma Dili); Yazılı İletişim; Sözsüz İletişim; İletişim Sürecinin İşleyişi; 
İletişimde Sorunlar ve İlkeler incelenecektir. 

TOP201 Servis Teknikleri 

Yiyecek ve servisinin nasıl yapıldığı, servis sırası (kullanılmış tabakların masadan uzaklaştırılması, masanın temizlenmesi, 
ketenlerin değiştirilmesi, masaya temiz tabak, çatal ve bardakların konulması, bardakların doldurulması, müşteriye masaya 
kadar refakat edilmesi, siparişin alınması, hazırlanmış yiyeceklerin masaya konulması, mutfak personeli tarafından siparişin 
müşterinin isteğine göre hazırlanmasını sağlamak, busboy ve garsonların çalışmaları, etlerin porsiyonlanması ve flambe, 
restoran alanındaki operasyonun bütünü, rezervasyonların kabul edilmesi, yokluğunda yöneticinin temsil edilmesi 

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama 
Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim. 

OMP111 Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama 

Bu ders, Hijyen bilgisi ve önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve gelişme ortamları, mikroorganizmaların neden 
oldukları hastalıklar ve korunmak için alınacak tedbirler. Besin, bina, ekipman ve personel hijyen kuralları oluşturmaktadır, gibi 
konuları içerir. 

OMP204 Staj-II 

Farklı birimlerde iş akış şeması öğrenmek; temel eğitim süresince kazanılan bilgi ve becerileri piyasa şartlarında kullanmak; 
çalışma ortamında çalışanlar ve yararlanıcılar/müşteriler ile ilişkileri ve hitap yollarını öğrenmek; zamanı verimli kullanmayı 
öğrenmek 

AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (UE) 

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş ve 
bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini 
sağlar. 

TOP202 Restoran ve Bar Hizmetleri 

İçecek işletmelerinin yapısı ve işleyişi, içeceklerin yapım teknikleri, servis teknikleri ve ekipmanları, içki ve içecek hazırlama 
uygulamaları 

TOP204 Mutfak Uygulamaları 

Yiyecek hazırlama teknikleri, standart pişirme yöntemleri, standart yemek kalitesine uygun yiyecek hazırlama, yiyecek süsleme 
ve sunumunu yapmaktır. 

OMP109 Genel Turizm 

Bu ders, Turizmin tanımı; turistin tanımı ve özellikleri; turizm çeşitleri; turizmin gelişmesine etki eden faktörler; konaklama, 
seyahat ve yeme içme işletmeleri sınıflandırılması; turizm arz ve talebi; turizmin ekonomik, toplumsal, fiziksel çevre üzerindeki 
olumlu olumsuz etkileri; turizm işletmelerinin sorunları, gibi konuları içerir. 

 
 



OMP210 Türkiye’nin Turistik Destinasyonları 

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri; İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Kapadokya, Karadeniz Yaylaları, GAP bölgesi ve bu 
merkezlerdeki önemli turizm çekicilikleri. Bu merkezlerin doğal ve kültürel mirası. Bu turizm merkezlerinin Türkiye turizmi 
içindeki yeri ve durumu. 
 

OMP225 Girişimcilik 

Bu derste sırasıyla: Girişimcilik, Türkiye'de girişimcilik, Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri, İşletmelerin 
kuruluş süreci ve aşamaları, İşletmenin hukuksal yapısı ve türleri, Küçük ve orta boy işletmelerin ortak özellikleri, Küçük 
işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları, Küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni üretim sistemleri,  
Küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu, Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri, 
Küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları anlatılır. 
 

OMP223 Hijyen ve Sanitasyon 

Hijyen bilgisi ve önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve gelişme ortamları, mikroorganizmaların neden oldukları 
hastalıklar ve korunmak için alınacak tedbirler. Besin, bina, ekipman ve personel hijyen kuralları oluşturmaktadır. 

OMP231 Kongre ve Fuar Hizmetleri 

Dünyada ve Türkiye'de kongre ve fuar turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, Kongre ve fuar organizasyonu ve 
yönetimi. 

OMP221 Turizmde Etik 

Dersin içeriği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 'nün Şili-Santiago'da gerçekleştirdiği 13.Genl Kurulu'nda, ekonomik 
gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insanın temel hak ve özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın 
herkese evrensel saygı duyularak turizmin teşvik ve geliştirilmesinin sağlanmasında, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebil ir 
gelişiminin sağlanmasında esas oluşturacak olan 'Turizm İçin Küresel Etik Kuralları' adı altında 1 Ekim 1999 tarihinde kabul ve 
beyan ettiği ilkelerdir: 1)Turizmin insanlar ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıya katkısı, 2) Bireysel ve kollektif 
gelişimin aracı olarak turizm, 3) Sürdürülebilir gelişmenin bir ögesi olarak turizm, 4) İnsanlığın kültürel mirasını kullanan ve 
zenginleştiren unsur olarak turizm, 5) Turist kabul eden ülkeler ve topluluklar için yararlı bir etkinlik olarak turizm, 6) Turizmin 
geliştirilmesinde tarafların yükümlülükleri 7) Turizm hakkı 8) Turizm hareketinde özgürlük 9) Turizm sektöründe çalışanların ve 
girişimcilerin hakları, 10)Turizm için küresel etik kurallarının uygulanması. 
 
 

OMP249 Görgü ve Protokol Kuralları 

Bu ders, sosyal davranışlar, nezaket; resmi protokol, törenlerde ve toplantılarda protokol; kurum ve kuruluşlarda protokol; 
davet ve ziyafetlerde protokol; iş yaşamlarında nezaket ve protokol; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; resmi yazışmalar, gibi 
konuları içerir. 

OMP227 Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri 

Bu ders, rapor hazırlanmasında kullanılan teknik yazım yöntemleri, özet, analiz ve sonuç bölümlerinin yönetimi, sunum 
hazırlanmasında içerik ve format olarak dikkat edilecek noktalar, sunum süresi ve slayt sayısı arasındaki ilişkiler ile sunum 
sırasında beden dilinin ve ana dilinin etkin kullanılması yöntemleri, gibi konuları kapsar. 
 

OMP220 İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını bulma, seçme ve 
yönlendirme. İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi. İş ilişkileri. 
 

OMP237 Davranış Bilimleri 

Davranış bilimlerinin tanımı ve gelişimi, sosyal etkileşim, toplumsallaşma, suç ve türleri, motivasyon teorileri, sosyal statü ve 
bireyin rolü, teknoloji ve çevre, psikolojiye giriş, toplumsallaşma, sosyal kurumlar, algılama ve tutumlar, bireyin iyileştirilmesi, 
kültür ve örgüt kültürü, toplumsal gruplar, kişilik bozuklukları, öğrenme becerileri, düşünce, davranış ve değerler. 
 

TOP234 Mesleki Yabancı Dil-II 

Bu ders, turizm sektöründeki işler, yazılı ve sözlü yönetim becerileri, dilbilgisi yapılarının tekrarı, gibi konuları kapsar. 
 

TOP216 Yiyecek İçecek Hizmetleri Otomasyonu 

Bu ders, bilgisayarlı otomasyonun tanımı, tarihçesi, yararları, veri tabanı kavramı, otel işletmelerinde kullanılan paket 
programlar, Ön büro işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması, günlük, haftalık, aylık, yıllık raporların ve çıktılarının alınması, 
gibi konuları kapsar. 

TOP214 Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü 

Bu ders, maliyet ve maliyet kontrolü, fiyatlama yöntemleri, depolama, stok kontrolü, standart reçeteler, gelir kontrolü, 
adisyon, satınalma, bar gelirlerinin kontrolü, fiyat-talep ilişkisi, gibi konuları kapsar. 

  

 

 



Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Ders İçerikleri 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

OMP107 İletişim Teknikleri 

Bu derste: İletişim kavramı ve tanımı; İnsan İletişiminin Özellikleri; Toplumsal Kültürel Sistemler ve İletişimin işlevleri; İletişim 
Süreci ve Temel Öğeleri; İletişim Türleri: Sözlü İletişim(Konuşma Dili); Yazılı İletişim; Sözsüz İletişim; İletişim Sürecinin İşleyişi; 
İletişimde Sorunlar ve İlkeler incelenecektir. 

TSP234 Mesleki Yabancı Dil-II 

Bu ders, turizm sektöründeki işler, yazılı ve sözlü yönetim becerileri, dilbilgisi yapılarının tekrarı, gibi konuları kapsar.  

OMP229 Sosyal Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 

TSP233 Mesleki Yabancı Dil-I 

Bu ders, turizm sektörü içindeki işler, yazılı ve sözlü yönetim becerileri, dilbilgisi yapılarının tekrarı, gibi konuları kapsar. 

OMP110 Genel Muhasebe 

Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe kavramı, tekdüzen muhasebe sistemi ve hesap planı, bilanço ve gelir tablosu 

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama 
Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim. 

OMP220 İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını bulma, seçme ve 
yönlendirme. İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi . İş ilişkileri. 

OMP114 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bu ders, Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş 
sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik 
Kanununa ilişkin genel bilgiler gbi konuları kapsar. 

OMP105 Yabancı Dil-I (UE) 

Bu ders, selamlama, tanışma, be fiili, özne zamirleri, iyelik sıfatları, meslekler, milliyetler, nin nın ekleri, büyük harfler, geniş 
zaman formları, sıklık bildiren zarflar, zaman bildiren ilgeçler, özel günler, hobiler, ilgiler, zorunluluklar, yetenekler, nesne 
zamirleri, izin isteme, artikelller, bağlaçlar, oda tasviri, bilgi ama ve verme, sayılan ve sayılamayan isimler, miktarlar, sağlıklı 
yaşam, fiyat söyleme, geçmiş zaman, okul dersleri, ünlü kişilerin hayatını okuma, gibi konuları kapsar. 

OMP237 Davranış Bilimleri 

Davranış bilimlerinin tanımı ve gelişimi, sosyal etkileşim, toplumsallaşma, suç ve türleri, motivasyon teorileri, sosyal statü ve 
bireyin rolü, teknoloji ve çevre, psikolojiye giriş, toplumsallaşma, sosyal kurumlar, algılama ve tutumlar, bireyin iyileştirilmesi, 
kültür ve örgüt kültürü, toplumsal gruplar, kişilik bozuklukları, öğrenme becerileri, düşünce, davranış ve değerler. 

OMP113 Tur Planlaması ve Yönetimi 

Bu ders, turların oluşturulmasında gerekli koşullar, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur 
maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi, tanıtma faaliyetlerinin önemi, tur yönetimi. tur dosyasının hazırlanması, tur 
yönetmeliği, gibi konuları kapsar. 

TSP117 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü 

Bu ders, seyahat sektörünün Türkiye’de ve dünyada tarihsel gelişimi, seyahat acentelerinin gelişmesini etkileyen faktörler 
seyahat acentesinin tanımı, çeşitleri ve görevleri 1618 sayılı mevzuat, TÜRSAB amaçları, görevleri, biletleme, tur operatörleri, 
seyahat acentesi ve tur operatörü arasındaki farklar, gibi konuları kapsar. 

TSP210 Türkiye'nin Turistik Destinasyonları 

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri; İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Kapadokya, Karadeniz Yaylaları, GAP bölgesi ve bu 
merkezlerdeki önemli turizm çekicilikleri. Bu merkezlerin doğal ve kültürel mirası. Bu turizm merkezlerinin Türkiye turizmi 
içindeki yeri ve durumu. 

TDB101 Türk Dili I (UE) 

Bu ders, dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve 
tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama 
işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi analiz etme gibi konular içerir. 

OMP109 Genel Turizm 

Bu ders, Turizmin tanımı; turistin tanımı ve özellikleri; turizm çeşitleri; turizmin gelişmesine etki eden faktörler; konaklama, 
seyahat ve yeme içme işletmeleri sınıflandırılması; turizm arz ve talebi; turizmin ekonomik, toplumsal, fiziksel çevre üzerindeki 
olumlu olumsuz etkileri; turizm işletmelerinin sorunları, gibi konuları içerir. 

TSP201 Seyahat İşletmelerinde Otomasyon Sistemleri 

Bu ders, uçak bileti rezervasyonları, otel rezervasyonları, araba rezervasyonları, gibi konuları kapsar. 

 

 

 



AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (UE) 

Bu ders, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat yasası, devrime karşı tepkiler, Şeyh Said ayaklanması, 
İzmir suikastı, çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk 
devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler, hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar, ekonomi 
alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları, Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat 
vs., Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri, ikinci dünya savaşı sürecinde Türkiye’deki iç ve dış politikası, çok partili 
hayata geçiş nedenleri ve sonuçları, 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler, 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika 
ve bu olayların günümüze yansımalarını kapsar. 

TSP204 Ulaştırma Hizmetleri ve Bilet Satışı 

Uçak biletleme, Otel ve araba biletleme.  
OMP108 Turizm İşletmeleri 

Turizm endüstrisi tanımı ve özellikleri, turizm işletmeleri ve otellerin sınıflandırılması, kuruluş yeri seçimi ve büyüklüğün 
belirlenmesi, yatırım maliyetleri ve finansman imkanları, iş ve görev tanımları, yönetim fonksiyonları. 

TDB102 Türk Dili II (UE) 

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, 
terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı 
anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi 
konuları içerir. 

TSP203 Dünya Turizm Merkezleri 

Türkiye'deki turizm merkezleri, Avrupa'daki turizm merkezleri, Amerika'daki turizm merkezleri, Afrika'daki turizm merkezleri, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki turizm merkezleri.  
OMP115 Genel İşletme 

Bu ders, İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Diğer Alanlarla İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin 
Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları, Organizasyonların İşleyişi, gibi konuları içerir.  
TSP118 Turizm Mevzuatı 

Bu ders, turizm hukuku ve kaynakları, Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, Turizm mevzuatı, gibi konuları içerir.  
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (UE) 

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş ve 
bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini 
sağlar. 

OMP112 Turizm Pazarlaması 

Bu ders, temel pazarlamanın tanımı ve karması, hizmet pazarlaması ve turizm pazarlaması, turizm pazarlamasının faydaları, 
turizm pazarlaması karması, gibi konuları içerir. 

OMP236 Rekreasyon ve Animasyon 

Rekreasyon animasyon ile ilgili kavram ve uygulamaların içerdiği literatür.  
OMP120 Turizm Coğrafyası 

Bu ders, Türkiye turizm coğrafyasının tanımı, coğrafi bölgelerin yapısı hakkında genel bilgi sonrasında Türkiye’yi bölgelere 
ayırarak her bölgenin ören yerleri, coğrafi, kültürel ve turizm özelliklerinin tanıtılması, gibi konuları kapsar.  
OMP204 Staj-II 

Farklı birimlerde iş akış şeması öğrenmek; temel eğitim süresince kazanılan bilgi ve becerileri piyasa şartlarında kullanmak; 
çalışma ortamında çalışanlar ve yararlanıcılar/müşteriler ile ilişkileri ve hitap yollarını öğrenmek; zamanı verimli kullanmayı 
öğrenmek.  
TSP116 Anadolu Uygarlıkları 

Anadolu’da tarih öncesi çağlar ve uygarlıklar, Anadolu’da tarihi çağlara geçiş ve ilk uygarlıklar. Büyük İskender ve Helenistik 
dönem, Anadolu’da Helen Sanatı ve Bizans İmparatorluğu eserleri. Türk Tarihi ve Anadolu Türk mimarisi.  
OMP106 Yabancı Dil-II (UE) 

Bu ders, past simple neg. & question forms, Famous people and their inventions, Indefinite pronouns ,Fashion and clothes, 
Present continuous, Some phrasal verbs, Present simple or Present continuous,Asking for information-Offering help-Checking 
information, Comparative adjectives, Possessive pronouns, Superlative adjectives, Talking about technological gadgets, Talking 
about holidays, Modals, Asking for and making suggestions, Healthy body and sports, Present perfect, Articles with places 
names, Reading about culture shock.Quiz:are you a world wise. Weather, Talking about the best country tol ive in, The 
environment, Future simple, Places to visit, Reading about endangered animals, Adjectives- Adverbs, gibi konuları içerir.  
TSP231 Kongre ve Fuar Hizmetleri 

Dünyada ve Türkiye'de kongre ve fuar turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, Kongre ve fuar organizasyonu ve 
yönetimi. 

OMP252 Yurtdışı Akraba Toplulukları 

Hakbiliminin konusu, ehemmiyeti, tarih, etnografya, etnoloji, sosyoloji, psikoloji, sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar. 

 

 

 



OMP225 Girişimcilik 

Bu derste sırasıyla: Girişimcilik, Türkiye'de girişimcilik, Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri, İşletmelerin 
kuruluş süreci ve aşamaları, İşletmenin hukuksal yapısı ve türleri, Küçük ve orta boy işletmelerin ortak özellikleri, Küçük 
işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları, Küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni üretim sistemleri,  
Küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu, Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri, 
Küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları anlatılır. 
 

OMP223 Hijyen ve Sanitasyon 

Hijyen bilgisi ve önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve gelişme ortamları, mikroorganizmaların neden oldukları 
hastalıklar ve korunmak için alınacak tedbirler. Besin, bina, ekipman ve personel hijyen kuralları oluşturmaktadır. 
 

OMP221 Turizmde Etik 

Dersin içeriği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 'nün Şili-Santiago'da gerçekleştirdiği 13.Genl Kurulu'nda, ekonomik 
gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insanın temel hak ve özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın 
herkese evrensel saygı duyularak turizmin teşvik ve geliştirilmesinin sağlanmasında, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebil ir 
gelişiminin sağlanmasında esas oluşturacak olan 'Turizm İçin Küresel Etik Kuralları' adı altında 1 Ekim 1999 tarihinde kabul ve 
beyan ettiği ilkelerdir: 1)Turizmin insanlar ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıya katkısı, 2) Bireysel ve kollektif 
gelişimin aracı olarak turizm, 3) Sürdürülebilir gelişmenin bir ögesi olarak turizm, 4) İnsanlığın kültürel mirasını kullanan ve 
zenginleştiren unsur olarak turizm, 5) Turist kabul eden ülkeler ve topluluklar için yararlı bir etkinlik olarak turizm, 6) Turizmin 
geliştirilmesinde tarafların yükümlülükleri 7) Turizm hakkı 8) Turizm hareketinde özgürlük 9) Turizm sektöründe çalışanların ve 
girişimcilerin hakları, 10)Turizm için küresel etik kurallarının uygulanması. 
 

OMP249 Görgü ve Protokol Kuralları 

Bu ders, sosyal davranışlar, nezaket; resmi protokol, törenlerde ve toplantılarda protokol; kurum ve kuruluşlarda protokol; 
davet ve ziyafetlerde protokol; iş yaşamlarında nezaket ve protokol; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; resmi yazışmalar, gibi 
konuları içerir. 

OMP227 Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri 

Bu ders, rapor hazırlanmasında kullanılan teknik yazım yöntemleri, özet, analiz ve sonuç bölümlerinin yönetimi, sunum 
hazırlanmasında içerik ve format olarak dikkat edilecek noktalar, sunum süresi ve slayt sayısı arasındaki ilişkiler ile sunum 
sırasında beden dilinin ve ana dilinin etkin kullanılması yöntemleri, gibi konuları kapsar. 
 

OMP220 İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını bulma, seçme ve 
yönlendirme. İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi . İş ilişkileri. 
 

OMP219 Turizm ve Çevre 

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, 
ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve çevre 
politikaları ve ulusal ve uluslararası standartları 
 

OMP230 Kültürel Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 
Turist Rehberliği Programı Ders İçerikleri 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

OMP107 İletişim Teknikleri 

Bu derste: İletişim kavramı ve tanımı; İnsan İletişiminin Özellikleri; Toplumsal Kültürel Sistemler ve İletişimin işlevleri; 
İletişim Süreci ve Temel Öğeleri; İletişim Türleri: Sözlü İletişim(Konuşma Dili); Yazılı İletişim; Sözsüz İletişim; İletişim 
Sürecinin İşleyişi; İletişimde Sorunlar ve İlkeler incelenecektir. 

TRP202 Anadolu Uygarlıkları-II 

Anadolu tarihi içinde Roma ve Bizans Dönemleri, Anadolu’da Türk tarihi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı 
İmparatorluğunun Anadolu kültürü içindeki yeri ve önemi. 

OMP114 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bu ders, Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, 
İş sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal 
Güvenlik Kanununa ilişkin genel bilgiler gbi konuları kapsar. 

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (UE) 

Bu ders, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat yasası, devrime karşı tepkiler, Şeyh Said ayaklanması, 
İzmir suikastı, çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk 
devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler, hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar, 
ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları, Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, 
tarih, sanat vs., Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri, ikinci dünya savaşı sürecinde Türkiye’deki iç ve dış politikası, 
çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları, 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler, 1960’dan günümüze kadar iç 
ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımalarını kapsar. 

OMP204 Staj-II 

Farklı birimlerde iş akış şeması öğrenmek; temel eğitim süresince kazanılan bilgi ve becerileri piyasa şartlarında kullanmak; 
çalışma ortamında çalışanlar ve yararlanıcılar/müşteriler ile ilişkileri ve hitap yollarını öğrenmek; zamanı verimli kullanmayı 
öğrenmek 

TRP107 Arkeoloji-I 

Tarih Öncesi Çağlar ve Medeniyetler; Tarih Öncesi Medeniyetlerde Yaşam; Anadolu'da Tarihi Çağlara Geçiş ve İlk 
Medeniyetler; Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu 

OMP230 Kültürel Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 

TDB101 Türk Dili I (UE) 

Bu ders, dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri 
ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama 
işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi analiz etme gibi konular içerir. 

OMP106 Yabancı Dil-II (UE) 

Bu ders, past simple neg. & question forms, Famous people and their inventions, Indefinite pronouns ,Fashion and clothes, 
Present continuous, Some phrasal verbs, Present simple or Present continuous,Asking for information-Offering help-
Checking information, Comparative adjectives, Possessive pronouns, Superlative adjectives, Talking about technological 
gadgets, Talking about holidays, Modals, Asking for and making suggestions, Healthy body and sports, Present perfect, 
Articles with places names, Reading about culture shock.Quiz:are you a world wise. Weather, Talking about the best 
country tol ive in, The environment, Future simple, Places to visit, Reading about endangered animals, Adjectives- Adverbs, 
gibi konuları içerir. 

AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (UE) 

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş 
ve bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları 
bilmesini sağlar. 

OMP210 Türkiye’nin Turistik Destinasyonları 

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri; İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Kapadokya, Karadeniz Yaylaları, GAP bölgesi ve 
bu merkezlerdeki önemli turizm çekicilikleri. Bu merkezlerin doğal ve kültürel mirası. Bu turizm merkezlerinin Türkiye 
turizmi içindeki yeri ve durumu. 

TRP108 Arkeoloji-II 

Anadolu da kurulan antik kentlerin tanımı, Yunan ve Roma dönemi kültür ve sanatının açıklanması. 

OMP109 Genel Turizm 

Bu ders, Turizmin tanımı; turistin tanımı ve özellikleri; turizm çeşitleri; turizmin gelişmesine etki eden faktörler; konaklama, 
seyahat ve yeme içme işletmeleri sınıflandırılması; turizm arz ve talebi; turizmin ekonomik, toplumsal, fiziksel çevre 
üzerindeki olumlu olumsuz etkileri; turizm işletmelerinin sorunları, gibi konuları içerir. 

TRP234 Mesleki Yabancı Dil-II 

Bu ders, turizm sektöründeki işler, yazılı ve sözlü yönetim becerileri, dilbilgisi yapılarının tekrarı, gibi konuları kapsar.  

 

 



TRP205 Dünya Turizm Merkezleri 

Türkiye'deki turizm merkezleri, Avrupa'daki turizm merkezleri, Amerika'daki turizm merkezleri, Afrika'daki turizm 
merkezleri, Ortadoğu ve Uzakdoğu'daki turizm merkezleri.  
TRP102 Anadolu Uygarlıkları-I 

Anadolu'da Taş Devri ve Kültürü, Kaba Taş, Yontma Taş Cilalı Taş, Bakır ve Tunç Devirleri; Demir Çağ ve Kültürü (1200-750), 
M.Ö 3000'de Anadolu'da Yaşayan Toplumlar; M.Ö. 2000'de ve 1000'de Anadolu'daki Toplumlar.  
TRP201 Sanat Tarihi-I 

Sanat Tarihine Giriş, Temel Kavram ve Terminoloji; Bizans Sanatı, Doğuşu, Gelişimi; Bizans Sanatının Çerçevesi; Anadolu'da 
Sanat. 

OMP108 Turizm İşletmeleri 

Turizm endüstrisi tanımı ve özellikleri, turizm işletmeleri ve otellerin sınıflandırılması, kuruluş yeri seçimi ve büyüklüğün 
belirlenmesi, yatırım maliyetleri ve finansman imkanları, iş ve görev tanımları, yönetim fonksiyonları.  
TDB102 Türk Dili II (UE) 

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, 
terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı 
anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz 
gibi konuları içerir.  
OMP231 Kongre ve Fuar Hizmetleri 

Dünyada ve Türkiye'de kongre ve fuar turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, Kongre ve fuar organizasyonu ve 
yönetimi.  
OMP113 Tur Planlaması ve Yönetimi 

Bu ders, turların oluşturulmasında gerekli koşullar, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur 
maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi, tanıtma faaliyetlerinin önemi, tur yönetimi. tur dosyasının hazırlanması, 
tur yönetmeliği, gibi konuları kapsar.  
OMP219 Turizm ve Çevre 

Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine 
etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve 
çevre politikaları ve ulusal ve uluslararası standartları 

TRP112 Rehberlik Eğitimi 

Rehberliğin tarihi gelişimi, rehberliğin turizm sektöründeki yeri, Tur ve gurup çeşitleri, turun gerçekleşmesinde görev alan 
elemanlar, Rehberlik ile ilgili mevzuat, Rehberlik yaparken dikkat edilecek hususlar, Kendini tura hazırlama, Rehberlik 
uygulamaları. 

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama 
Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim. 

OMP105 Yabancı Dil-I (UE) 

Bu ders, selamlama, tanışma, be fiili, özne zamirleri, iyelik sıfatları, meslekler, milliyetler, nin nın ekleri, büyük harfler, geniş 
zaman formları, sıklık bildiren zarflar, zaman bildiren ilgeçler, özel günler, hobiler, ilgiler, zorunluluklar, yetenekler, nesne 
zamirleri, izin isteme, artikeller, bağlaçlar, oda tasviri, bilgi alma ve verme, sayılan ve sayılamayan isimler, miktarlar, sağlıklı 
yaşam, fiyat söyleme, geçmiş zaman, okul dersleri, ünlü kişilerin hayatını okuma gibi konuları kapsar. 

OMP229 Sosyal Etkinlikler 

Bu ders, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek projeleri kapsamaktadır. 

TRP104 Mitoloji 

Mitolojinin tarih içinde gelişimi, Yunan Mitolojisindeki kahramanlar, Mısır, Anadolu ve Yunan Mitolojisinin birbirlerine 
etkileri, Kafkas ve Orta Asya Türk Mitolojisinin etkileri. 

TRP207 Mesleki Yabancı Dil-I 

Bu ders, turizm sektörü içindeki işler, yazılı ve sözlü yönetim becerileri, dilbilgisi yapılarının tekrarı, gibi konuları kapsar. 

TRP214 Dinler Tarihi 

Anadolu da kurulan antik kentlerin tanımı, Yunan ve Roma dönemi kültür ve sanatının açıklanması. 

TRP111 Rehberlik Mesleğine Giriş 

Rehberliğin tarihi gelişimi, rehberliğin turizm sektöründeki yeri, Tur ve gurup çeşitleri, turun gerçekleşmesinde görev alan 
elemanlar, Rehberlik ile ilgili mevzuat, Rehberlik yaparken dikkat edilecek hususlar. 

TRP208 Sanat Tarihi-II 

İslamiyet'ten Önce Türk Sanatı, Türk Sanatına Giriş, Orta Asya Türk Sanatı. 

OMP252 Yurtdışı Akraba Toplulukları 

Halkbiliminin konusu, ehemmiyeti, tarih, etnografya, etnoloji, sosyoloji, psikoloji, sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar. 
 

TRP236 Rekreasyon ve Animasyon 

Rekreasyon animasyon ile ilgili kavram ve uygulamaların içerdiği literatür. 
 

 



OMP237 Davranış Bilimleri 

Davranış bilimlerinin tanımı ve gelişimi, sosyal etkileşim, toplumsallaşma, suç ve türleri, motivasyon teorileri, sosyal statü 
ve bireyin rolü, teknoloji ve çevre, psikolojiye giriş, toplumsallaşma, sosyal kurumlar, algılama ve tutumlar, bireyin 
iyileştirilmesi, kültür ve örgüt kültürü, toplumsal gruplar, kişilik bozuklukları, öğrenme becerileri, düşünce, davranış ve 
değerler. 

OMP225 Girişimcilik 

Bu derste sırasıyla: Girişimcilik, Türkiye'de girişimcilik, Girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri, İşletmelerin 
kuruluş süreci ve aşamaları, İşletmenin hukuksal yapısı ve türleri, Küçük ve orta boy işletmelerin ortak özellikleri, Küçük 
işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları, Küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni üretim 
sistemleri, Küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu, Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve 
zayıf yönleri, Küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları anlatılır. 
 

OMP223 Hijyen ve Sanitasyon 

Hijyen bilgisi ve önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve gelişme ortamları, mikroorganizmaların neden oldukları 
hastalıklar ve korunmak için alınacak tedbirler. Besin, bina, ekipman ve personel hijyen kuralları oluşturmaktadır. 
 

OMP221 Turizmde Etik 

Dersin içeriği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 'nün Şili-Santiago'da gerçekleştirdiği 13.Genl Kurulu'nda, ekonomik 
gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah, insanın temel hak ve özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı 
yapılmaksızın herkese evrensel saygı duyularak turizmin teşvik ve geliştirilmesinin sağlanmasında, dünya turizminin 
sorumlu ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında esas oluşturacak olan 'Turizm İçin Küresel Etik Kuralları' adı altında 1 
Ekim 1999 tarihinde kabul ve beyan ettiği ilkelerdir: 1)Turizmin insanlar ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıya 
katkısı, 2) Bireysel ve kollektif gelişimin aracı olarak turizm, 3) Sürdürülebilir gelişmenin bir ögesi olarak turizm, 4) İnsanlığın 
kültürel mirasını kullanan ve zenginleştiren unsur olarak turizm, 5) Turist kabul eden ülkeler ve topluluklar için yararlı bir 
etkinlik olarak turizm, 6) Turizmin geliştirilmesinde tarafların yükümlülükleri 7) Turizm hakkı 8) Turizm hareketinde özgürlük 
9) Turizm sektöründe çalışanların ve girişimcilerin hakları, 10)Turizm için küresel etik kurallarının uygulanması. 
 

TRP209 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü 

Seyahat sektörünün Türkiye’de ve dünyada tarihsel gelişimi, Seyahat acentelerinin gelişmesini etkileyen faktörler Seyahat 
acentesinin tanımı, çeşitleri ve görevleri 1618 sayılı mevzuat, TÜRSAB amaçları, görevleri, biletleme, tur operatörleri, 
seyahat acentesi ve tur operatörü arasındaki farklar. 

OMP249 Görgü ve Protokol Kuralları 

Bu ders, sosyal davranışlar, nezaket; resmi protokol, törenlerde ve toplantılarda protokol; kurum ve kuruluşlarda protokol; 
davet ve ziyafetlerde protokol; iş yaşamlarında nezaket ve protokol; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; resmi yazışmalar, 
gibi konuları içerir. 

OMP227 Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri 

Bu ders, rapor hazırlanmasında kullanılan teknik yazım yöntemleri, özet, analiz ve sonuç bölümlerinin yönetimi, sunum 
hazırlanmasında içerik ve format olarak dikkat edilecek noktalar, sunum süresi ve slayt sayısı arasındaki ilişkiler ile sunum 
sırasında beden dilinin ve ana dilinin etkin kullanılması yöntemleri, gibi konuları kapsar. 

OMP220 İnsan Kaynakları 

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynağını bulma, seçme ve 
yönlendirme. İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi. İnsan kaynağının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi . İş ilişkileri. 

TRP206 Flora-Fauna 

Bu ders, genel ekoloji tanıtımı, bitki ve hayvan örtüsü tanımı, Türkiye ormanları, orman ağaçları, Türkiye de yaşayan 
karakteristik hayvanlar, gibi konuları kapsar. 

TRP256 Turizm Coğrafyası 

Bu ders, Türkiye turizm coğrafyasının tanımı, coğrafi bölgelerin yapısı hakkında genel bilgi sonrasında Türkiye’yi bölgelere 
ayırarak her bölgenin ören yerleri, coğrafi, kültürel ve turizm özelliklerinin tanıtılması, gibi konuları kapsar. 

 


