KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ SARIKAMIġ MESLEK YÜKSEKOKULU
TURĠST REHBERLĠĞĠ NORMAL VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI
DERS ĠÇERĠKLERĠ
I. YARIYIL

TD – 101 Türk Dili – I (2-0-2)
Dil , diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, sözcük, cümle, Kelime türleri, Anlatım öğeleri ve anlatım
türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri
AĠĠT – 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi – I (2-0-2)
Temel Kavramlar, Türk İnkılabı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk
Inkılaplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklal Savaşı
YBD-101 Yabancı Dil – I (Ġngilizce)-(4-0-4)
Tenses, commands, Requests, Articles, Nouns, Pronouns, questionword, Adjectives, Modals,
Prepositions
TRE-101 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü(2-1-3)
Turistik seyahatler ve seyahat sektörünün gelişimini tanımlar.Seyahat sektöründe faaliyet
gösteren ana ve yan işletmelerin kuruluş işleyiş ve organizasyonel yapılarını tarif
eder.Seyahat işletmeleri ile diğer turizm işletmeleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin
önemini tanımlar.Seyahat sektörüne ilişkin temel hizmetlerden Paket Turların hazırlanmasını
tarif eder.Seyahat sektörüne ilişkin temel hizmetler (rezervasyon, biletleme, pasaport
işlemleri, vize ve gümrük formaliteleri, enformasyon rent a car) hakkında bilgi edinebilir.Tur
görevlileri hakkında ve özellikle tur rehberleri ile ilgili bilgileri edinerek uygulayabilir.
Seyahat işletmeleri ile ilgili yasal düzenleme hakkında bilgi sahibi
TRE-103 Özel Ġlgi Turizm (2-0-2)
Turistin Tanımı, Turizmin ve Turistin Özellikleri, Turizmin Tarihsel Gelişimi, Turizm
Çeşitler ve Sürdürebilir turizm, sürdürülebilir turizm kavramı, turizmde sürdürülebilir
kalkınma, sürdürülebilir turizmin araçları, sürdürülebilir turizmin ilkeleri, sürdürülebilir
turizm kuralları sürdürülebilir turizmin amaçları, turizmin çevreye etkileri, Eko-Turizmin
Tanımı, Eko-Turizm Bileşenleri, Eko Turizmin Amacı, Turizm Kaynakları, Eko Turizm
İlkeleri, Eko-Turizm Politika ve Stratejilerinin Temel Hedefleri, Turizm Yönünden EkoSistemin Bozulması Sebepleri, hakkında bilgi edinilecektir. Ayrıca Özel İlgi Turizmi, Özel
İlgi Turizmi İle İlgili Temel Kavramlar, Özel İlgi Turizmi ve Diğer Turizm Kavramları İle
Karşılaştırılması, Özel İlgi Turizmine Yönelik Tüketici Beklentisi, Özel İlgi Turizminin
Yaygınlaşma Nedenleri, Özel İlgi Turizmine Olan Talep ve Özel İlgi Turizm Katılımcılarının
Profili, Özel İlgi Turizminin Katılanlar Üzerine Etkileri, Özel İlgi Turizminin Ayırt Edici
Yönleri öğrenilecektir.

TRE-105 Arkeoloji (2-1-3)
Arkeoloji Bilimi'nin tanımı, tarihsel gelişimi ve Türk Arkeolojisi hakkında genel bilgiler
verilmektedir.
TRE-107 Mitoloji (2-0-2)
Mitolojinin tanımı, Mitolojik kavramlar, Mitolojinin konusu ve yazım kaynakları, Yunan
mitolojisinin konusu, Yunan tanrılarının özellikleri, Yunan dininin özellikleri, Yunan dininde
tapınaklar, rahipler ve kahinler, Helenlerle doğu arasındaki ilişkiler, Eski Yunan edebiyatının
ilk eserleri, Destanların basımı, Helen mitolojisine etki eden doğu destanları ve efsaneleri, 3.
Kuşak tanrılar, Anadolu efsaneleri anlatılacaktır.
TRE-109 Turizm ĠĢletmeciliği (3-0-3)
Turizm endüstrisi ve işletmecilik, konaklama işletmelerinin genel durumu, konaklama
işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, konaklama işletmelerinde yatırım ve yatırım maliyetleri,
konaklama işletmelerinin finansmanı, konaklama işletmelerinin yönetim yapısı, konaklama
işletmelerinde yönetici görevleri, iş ve görev tanımları, konaklama işletmeleri ve yönetim
fonksiyonları, diğer turizm işletmelerinin genel durumu
TRE-111 Mesleki Yabancı Dil -I (Ġngilizce) (1-1-2)
Öğrencilere, İngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini
kazandırmak ve yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade
etme yeterliliği kazandırmak hedeflenmektedir. Okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi de bu
ders kapsamında ele alınmaktadır
TRE-113 Ġkonografi (2-0-2)
Sanat eserlerinde günlük hayattan kutsal kitaplara ve mitolojiye kadar geniş bir alan tutan
figüratif anlatımcı sanat eserlerindeki konuların, ikonografik çözümleme ve ikonolojik
yorumlama yöntemine dayalı olarak tanımlanabilmesi. Hıristiyanlık ve İslâm ikonografisinin
birinci el kaynaklara dayalı olarak açıklanması. Öğrenciye bu konulara dair tespitleri sanat
eserleri üzerinden sağlıklı biçimde gerçekleştirme yetisi kazandırmak
TRE-115 Genel Turizm (2-0-2)
Turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, Turizm ve Turist kavramları, Turizm arzı ve turizm
talebi,Alternatif turizm çeşitleri, Uluslararası turizm hareketleri, Türkiye turizminin
değerlendirilmesi
TRE-117 ĠletiĢim
İletişimin tarifi ve türleri; Sözlü iletişim, Yazılı iletişim. Meslek hayatında iletişim
Grafik iletişim, Teknolojik araçlarla iletişim. Toplumsal yaşam içinde iletişimin önemi ve
etkin bir iletişimin gerçekleştirilmesini etkileyen faktörler. Seyahat işletmelerinin
organizasyon ve iletişim yapısı. Örgütsel iletişimin önemi, dikey-yatay iletişim kanalları ve bu
kanallarda iletişimi etkileyen etmenler. Örgütsel iletişimde müşterilerle etkin iletişim.

II. YARIYIL

TD – 102 Türk Dili –II ( 2-0-2)
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.
AĠĠT – 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi – II (2-0-2)
Atatürk dönemi inkılapları, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk dönemindeki dış siyaseti,
Atatürk İlkeleri, I. ve II. Dünya Savaşları öncesi ve sonrası, Kurtuluş Savaşından Türkiye
Cumhuriyeti'ne giden süreç, Atatürk İlke ve İnkılaplarının değerlendirilme
YBD – 102 Yabancı Dil – II (4-0-4)
Tenses, commands, Requests, Articles, Nouns, Pronouns, questionword, Adjectives, Modals,
Prepositions.
TRE-102 Turist Rehberliği (2-1-3)
Seyahatin ve Rehberliğin Kısa Tarihi Gelişimi, Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği
Eğitimi ve Örgütlenmesi, Tur ve Grup Çeşitleri, Turun Gerçekleşmesinde Görev Alan
Elemanlar, Rehberlerin Turizm Sektörü İçindeki Yeri, Turun Gerçekleşmesi ve Yönetimi
TRE-104 Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-I (2-0-2)
Bu dersle öğrenciler, Anadolu'nun tarih öncesi çağlardan başlayarak, Pers egemenliğine kadar
olan süre zarfını öğreneceklerdir.
TRE-106 Turizm Coğrafyası-1 (2-0-2)
Turizm coğrafyası tanımı, Türkiye ve bölgelerinin turizm coğrafyası, Bölgesel ve kültürel
yapıları ve karşılaştırmalı olarak coğrafi ve kültürel farklılıklarının incelenmesi.
TRE- 108 Mesleki Yabancı Dil -II (Ġngilizce) (1-1-2)
Öğrencilere, İngilizce dilbilgisinin temel özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini
kazandırmak ve yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade
etme yeterliliği kazandırmak hedeflenmektedir. Okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi de bu
ders kapsamında ele alınmaktadır.
TRE-110 Turizm Mevzuatı (2-0-2)
Turizm mevzuatının kapsamı, Seyahat Acentaları (TURSAB) Kanunu (1618 S.Kanun),
Turizm Teşvik Kanunu (2634 S.Kanun), turizm kuruluşları bakımından mevzuat
uygulamaları, Kabotaj Kanunu, turizm sektörüne yönelik yönetmelikler, turizm sektöründe
mevzuat eksiklikleri.

TRE-112 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi (2-1-3)
Bilgisayar, tabletler, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleten cihazlar,
çevre bilimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit,bayt,KB,MB,CB,vs) dosyada ve
veri tabanında veri saklama, işletim sistemleri, internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem
tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları. Güncel Windows ve MS Office
sürümlerinin kullanımı ayrıntı olarak işlenecektir
TRE-114 Otelcilik ve Ön Büro ĠĢlemleri (2-1-3)
Konaklama işletmelerini ve departmanlarını tanır. Önbüro departmanında yapılan işleri
öğrenir. Acenta,rehber ve önbüro arasındaki ilişkiyi sağlıklı olarak koordine eder.
TRE-116 Anadolu Türk Mimarisi (2-0-2)
Türklerin Anadoluya gelişleri ve ilk beylikler dönemi mimari eserler, Anadolu Türk
Mimarisinde İran ve Suriye etkileri, Türk İslam Eserlerinin örnekleri, özellikleri ve tarihleri,
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Eserleri , eserlerin tarihsel ve sanatsal önemi.
TRE-118 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisi (2-0-2)
Arkeoloji ile ilgili zengin terim bilgisine sahip olur. Sanat Tarihi ile ilgili zengin terim
bilgisine sahip olur.
Turistlere arkeoloji ve sanat tarihi ile ilgili bilgileri doğru olarak aktarır.
III. YARIYIL
TRE-201 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2-0-2)
Hukuk Kavramı ve İşlevi, İş Hukuku Kavramı, Tarihçesi ve Özellikleri, İş Hukuku'un Temel
Nitelikleri ve Tanımlar, Bireysel İş Hukuku, İş Sözleşmeleri ve Özellikleri, İş
Sözleşmelerinden Doğan Borçlar ,Ücret,Çalışma Süresi ve İzinler, İş Sözleşmesinin Feshi,
Kıdem Tazminatı, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku
TRE-203 Turizm ĠĢl. Rekreasyon Yönetimi (2-1-3)
Turizm İşletmelerinde verilen rekreasyon ve animasyon hizmetlerini tanıtmak ve yapılacak
uygulamalar ile bu bilgileri pekiştirmektir.
TRE-205 Turizm Pazarlaması (2-0-2)
Bu ders ile Konaklama, Seyahat ve Yiyecek içecek işletmeleri için Pazarlama ilkelerini
yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını geçekleştirebilme bilgi ve becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır

TRE-207 Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-II (2-0-2)
Anadolu'nun Pers Egemenliği'nden başlayarak, Hellenistik Dönem ve Roma hakimiyetindeki
durumu hakkında bilgi vermek.
TRE-209 Turizm Coğrafyası-2 (2-0-2)
Yönelim alanı seçiminde önemli bir yeri olan turist çekim ögelerinin detaylı olarak
incelenmesi, ülkenin turist çekim ögelerinin tanıtılması ve bunların paket turda kullanılması
öğretilmektedir.
TRE-211 Mesleki Yabancı Dil -III (Ġngilizce) (2-2-4)
Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında seyahatte mesleki yabancı dilin
kullanılmasını sağlama yeterliği kazandırılacaktır. Yabancı dilde konuklara bilgi verilmesini
sağlamak, Yabancı dilde operasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Yabancı dilde
transfer işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Yabancı dilde biletleme işlemlerinin yapılmasını
sağlamak
TRE-213 Rezervasyon (2-1-3)
Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında rezervasyon işlemlerinin kontrolü
yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Rezervasyon sistemlerini kontrol etmek,
Rezervasyon işlemlerini gerçekleştirme aşamalarını kontrol etmek
TRE-215 Anadolu Türk Tarihi (2-1-3)
Bu dersle öğrenciler, 1071 Malazgirt Zaferi'yle başlayarak Osmanlı İmparatorluğu yıkılana
dek olan süre ve Anadoluda bıraktığı izler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
TRE-217 Ġngilizce KonuĢma Becerileri (Speakıng) - I
Telafuz Becerilerini Geliştirmelerini,Orta Düzeyde Farklı Okuma Parçalarını Okuyup
Anlamalarını,Çeşitli Akademik Ve Güncel Okuma Parçalarıyla Kelime Dağarcıklarını
Zenginleştirmelerini,Kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmeleriniSınıf ve Grup
Tartışmalarında Fikirlerini Ifade Etmelerini Sağlamak
TRE-219 2. YABANCI DĠL – I ( ALMANCA ) (4-0-4)
İkinci yabancı dil temel bilgisi ve mesleğinde temel düzeyde mesleki işlemleri yapma
yeterlikleri kazandırmak
TRE-221 2. YABANCI DĠL – I ( RUSCA ) (4-0-4)
İkinci yabancı dil temel bilgisi ve mesleğinde temel düzeyde mesleki bilgileri kazandırmak.
Mesleki anlamda temel konularda Rusca konuşmayı anlar. Mesleki anlamda temel konularda
Rusca okur-yazar.

IV. YARIYIL

TRE-202 Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-III (2-0-2)
Bu dersle öğrenciler, Bizans İmparatorluğu ve Anadoluda bıraktığı izler hakkında bilgi sahibi olup, bu döneme ait
eserleri ve ikonografisini aksettirebileceklerdir.

TRE-204 Turizmde Güncel Sorunlar (2-0-2)
Dünya ve Türk turizm sektöründeki gelişme ve değişmeler, Turizm eğitimi, Bugünün ve geleceğin turistlerindeki
seyahat eğilimleri, Sektördeki yeni sistemler, Seyahat eğilimlerindeki değişmeler karşısında sektörün geliştirdiği
stratejiler

TRE-206 Meslek Etiği (2-0-2)
Turizm ve Etik, İş Ahlakının Ulusal Boyutları, Etik İlkeleri, Türleri ve Standartları, Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan
Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi ve Sektör Uygulamalarının İncelenmesi.

TRE-208 Turizm Politikaları ve Planlaması (2-0-2)
Turizm Planlaması, Turizm Planlamasının Nedenleri, Bir Turizm Yönetim Politikasi Olarak Planlı Gelişim,
Planlama Kuramları ve Planın Uygulanabilirliği, Esgüdümsel Turizm Planlaması Süreci, Turizm Planlamasının
Tarihsel GelişimiTurizm Planlaması Türleri, Bölgesel Planlama Aşamaları-1:Araştırma Aşaması, Bölgesel
Planlama Aşamaları-2: Karar Verme Aşaması, Turizm Planlarının Uygulanmasıdır.

TRE-210 Turizm Davranış Psikolojisi (3-0-3)
Bu ders; psikoloji, sosyoloji, antropoloji, özellikle sosyal psikoloji ve iletişim teorilerinden hareketle tüketici
davranışlarının açıklanması ve bu davranışlara bağlı olarak tüketicilerin tutum, algı ve iletişimini kavratarak
gerçek hayatta bunların nasıl kullanılacağına ilişkin becerilerin geliştirilmesini içermektedir.

TRE-212 Mesleki Yabancı Dil -IV (İngilizce) (2-2-4)
Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında seyahatte mesleki yabancı dilin kullanılmasını sağlama
yeterliği kazandırılacaktır. Yabancı dilde konuklara bilgi verilmesini sağlamak, yabancı dilde operasyon
işlemlerinin yapılmasını sağlamak, yabancı dilde transfer işlemlerinin yapılmasını sağlamak, yabancı dilde
biletleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak

TRE-214 Acente Otomasyon Sistemleri (1-1-2)
Bu dersin amacı,öğrencilerin seyahat işletmelerinde paket program kullanmalarının sağlanmasıdır.Paket
programlarda

operasyon

işlemlerini

kavrayabilme,paket

programlarda

operasyon

işlemlerini

açıklayabilme,paket programlarda tur ve faturalama işlemleri kavrayabilme,paket programlarda tur ve
faturalama işlemlerini gerçekleştirebilme, Operasyonda kullanılan evraklar kavrayabilme, Operasyonda
kullanılan evraklar ve ilgili formları düzenleyebilme, Paket programlarda rezervasyon işlemlerini kavrayabilme

TRE-216 Turist Rehberliği Uygulamaları (2-1-3)
Rehberlik mesleğini yapabilir hale gelmesini sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırmak.- Acentacılık faaliyetlerini
bilir. Paket turlar hakkında bilgi sahibi olup, paket tur planlar, yönetir. Paket tur yönetimi konusunda yeterli ve
profesyonel bilgiye sahip olur.

TRE-218 Web Tabanlı (Online) Seyahat Acenteciliği (2-1-3)
Bu dersin amacı,öğrencilerin seyahat işletmelerinde web program kullanmalarının sağlanmasıdır.Web
ortamında seyahat acenteciliği

işlemlerini kavrayabilme, Web ortamında seyahat acenteciliği işlemlerini

açıklayabilme, Web ortamında seyahat acenteciliği ürünlerini pazarlayabilme

TRE-220 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ (SPEAKING) – II (2-1-3)
Öğrencilere yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliği
kazandırmak. Okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi de bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Telafuz
Becerilerini Geliştirmelerini, Orta Düzeyde Farklı Okuma Parçalarını Okuyup Anlamalarını, Çeşitli Akademik Ve
Güncel Okuma Parçalarıyla Kelime Dağarcıklarını Zenginleştirmelerini, Kendilerini ifade yeteneklerini
geliştirmelerini, Sınıf ve Grup Tartışmalarında Fikirlerini Ifade Etmelerini Sağlamak

TRE-222 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2-1-3)
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Araştırma yapmak,
Araştırma raporu hazırlama ve Araştırmayı sunmak

TRE-224 2. YABANCI DİL – II ( ALMANCA ) (4-0-4)
İkinci yabancı dil temel bilgisi ve mesleğinde temel düzeyde mesleki işlemleri yapma yeterlikleri kazandırmak.
Temel yabancı dil bilgisini kurallarını ve Konaklama Hizmetleri İşlemlerini yapmak

TRE-226 2. YABANCI DİL – II ( RUSCA ) (4-0-4)
İkinci yabancı dil temel bilgisi ve mesleğinde temel düzeyde mesleki bilgileri kazandırmak. Mesleki anlamda
temel konularda Rusca konuşmayı anlar. Mesleki anlamda temel konularda Rusca okur-yazar.

