
Turizm İşletmeciliği Programı Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS

HOM101 - Turizme Giriş L 2 0 0 3

Turizm sektörü, yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

HOM102 - Türkiye Turizm Coğrafyası L 2 0 0 3

Türkiyenin genel coğrafyası, Anadolu’daki arkeolojik yerleşim alanları ve ilk medeniyetler, iller bazında tarihi ve turistik verilerin incelenmesi

HOM103 - İşletme L 3 0 0 3

İşletme Biliminin Tarihsel Gelişim Süreci, İşletmenin Temel Kavramları ve İzlenen Amaçlar, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerde Büyüme 
Modelleri ve Kapasite Türleri, Pazarlama ve İnsan Kaynakları İşlevleri, Küresel İşletmeler

HOM104 - Konaklama İşletmeleri L 3 0 0 3

Konaklama sektörünün tanımı ve tarihsel gelişimi; Konaklama işletmelerinin tanımı ve özellikleri; Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması; 
konaklama işletmelerinin başarısını etkileyen faktörler; konaklama işletmelerinin kuruluş yeri; konaklama işletmelerinde yönetim biçimleri; konaklama 
işletmelerinde temel bölümler; konaklama işletmelerinde dış kaynak kullanımı.

HOM105 - Araştırma Yöntemleri L 3 0 0 3

Bilimin özellikleri, bilimsel yöntem ve bilimsel yöntemin özellikleri, bilimsel yönteme ilişkin temel kavramlar, araştırma türleri ve özellikleri, bilimsel 
araştırma süreci, bilimsel araştırmada veri toplama yöntemleri, bilimsel araştırmalarda ölçme ve ölçekler, güvenilirlik ve geçerlilik, bilimsel 
araştırmalarda etik sorunlar, araştırma yönteminin evreleri, araştırma raporunun biçim ve kapsamı, kaynak gösterme yöntemleri.

HOM106 - Muhasebe I L 2 0 0 3

Muhasebe kavramı, aktif ve pasifler, muhasebe temel denklemi, büyük ve günlük defter kayıtları, gelir ve gider hesapları, bilanço ve gelir tablosu 
hesapların kapatılması

HOM107 - İngilizce I L 2 0 0 2

Sıklık zarflarının kullanımı, şimdiki ve geçmiş zaman alışkanlıklarını ifade edebilme, “If clause Type2” kullanımları, karşılaştırma kuralları ve bunların 
kullanımı, gelecek zaman çekimleri, fikir verme ve tartışma konuları.

HOM108 - İngilizce II L 2 0 0 2

Bu ders Avrupa Kurulu Ortak Dil Tüzüğü(Common European Framework)ile tam uyumludur ve B2 seviyesinin ikinci aşamasını hedefler.

HOM109 - İletişim L 3 0 0 3

Derste kişilerarası iletişim başta olmak üzere, örgütsel iletişim ve sözlü-sözsüz iletişim konuları anlatılacaktır.

HOM110 - Temel Bilgi Teknolojileri L 2 2 0 3

Dersin amacına uygun olarak, bilgisayar bileşenleri, ofis yazılımları, bilgisayar ağları konusunda bilgi vermek, öğrencinin bilgisayar okur yazarlığını 
geliştirmek.

HOM111 - Turizm Davranışı L 3 0 0 3

Turizm davranışının kavranması, güdülenme ve turizm davranışı, kişilik özellikleri ve turizm davranışı, Biliş-öğrenme- duygulanma-tutum ve turizm 
davranışı, turistik satınalma, turizm davranışının dışsal temelleri, turistik istem ve turizm davranışı, turistik satınalma davranış süreci (aşamaları, 
etmenleri, özellikleri, algılanmış risk), turistik yaşam biçimine özgü davranışlar, turist-turist ilişkileri, turist-yerli ilişkileri, turist-görevli ilişkileri hakkında 
bilgi vermektir.

HOM117 - Almanca I L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM118 - Almanca II L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM119 - Fransızca I L 4 0 0 5

Dersin amacına uygun olarak, Konaklama işletmelerinde kullanılan Fransızca terimlerin kullanılması ve Fransızca pratik örnekler verilerek kelime 
bilgisi vermektir.

HOM120 - Fransızca II L 4 0 0 5

Dersin amacına uygun olarak, Konaklama işletmelerinde kullanılan Fransızca terimlerin kullanılması ve Fransızca pratik örnekler verilerek kelime 
bilgisi vermektir.

HOM121 - Japonca I L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Japonca bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM122 - Japonca II L 4 0 0 5
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Bu dersi alan öğrencilerin, Japon dilini kavramaları, Orta düzeyde   konuşmalarını sağlanır

HOM123 - Rusça I L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM124 - Rusça II L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM132 - Ofis Yazılımları L 2 0 0 3

Sunu programının ilke ve prensiplerini, sunu programının araç çubuklarını, sunu programında yer alan komutları, sunu programına ilişkin uygulama, 
elektronik sunuyu amacına en uygun şekilde hazırlama, elektronik sunuda yer alan biçimsel düzenlemeleri ifade etme, elektronik sunuda yer alan 
görsel düzenlemeleri ifade etme, elektronik sunu programı ile diğer programları ilişkilendirme, word programından sunu programına metin aktarma, 
excel programından tabloyu sunu programına aktarma ve internette yayımlama konuları işlenecektir.
HOM134 - Seyahat Acentacılığı L 2 0 0 3

Seyahat acentacılığı alanında işletmecilik bazında gerekli olan temel bilgileri vermektir.

HOM136 - Hijyen ve Sanitasyon L 2 0 0 3

Dersin amacına uygun olarak, besinlerin, satın alma, depolama, hazırlama, pişirme ve servis sürecinde hijyen uygulamaların kavranması ve kişisel 
hijyen konusunda bilgiler vermektir.  

HOM201 - Önbüro Kat Hizmetleri L 4 0 0 4

Konaklama bölümü öğrencilerinin Önbüro ve Kat Hizmetleri departmanın işleyişini öğretmek.

HOM202 - İçecek Bilimi L 3 0 0 4

Alkol içeren ve içermeyen içeceklerin tanımı, kökeni, tarihsel gelişimi, üretim süreci, hazırlanıp sunulması.

HOM203 - Yiyecek İçecek Servisi L 3 0 0 3

Konaklama işletmeleri içinde veya bağımsız olarak kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinde işletme içinde yiyecek ve içeceği belirli kurallara bağlı 
kalarak ve uygun malzemelerle sunma işine denilen yiyecek ve içecek servisi hakkında teorik ve uygulamalı olarak verilen bilgi vermektir

HOM204 - Mesleki İngilizce I L 2 2 0 3

Dersin amacına uygun olarak konaklama işletmelerini yönetebilmek için gerekli Mesleki İngilizce eğitiminde temel kabul edilen 4 beceriyi (okuma, 
yazma, dinleme, konuşma) upper-intermediate düzeyde aktif olarak kullanmaları ve sonraki düzeye alt yapı oluşturabilecek kavram bilgisinin 
kazandırılması hedeflenir.

HOM205 - Konaklama İşletmeleri Paket Program Kullanımı L 2 2 0 4

Öğrencilerin otellerin Önbüro departmanında kullanılan otomasyon sistemlerini kullanabilmesini sağlamak.

HOM206 - Turizm İşletmelerinde Örnek Olaylar L 2 0 0 3

Gerçek hayatta konaklama endüstrisinde karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlamaktır.

HOM207 - Muhasebe II L 2 0 0 3

Temel muhasebe bilgileri hatırlatılması, hesap kodları, tekdüzen muhasebe sistemi ve bilanço düzenleme, ticari mal ve hizmet satışı, KDV ve SÜG 
kayıtları, önbüro kontrol hesabı, iskonto ve iade kayıtları, kambiyo işlemleri ve kayıtları.

HOM208 - Toplantı ve Etkinlik Yönetimi L 3 0 0 4

Etkinlik Türlerini incelemek
Etkinliklerin düzenlendikleri bölge turizmi üzerindeki etkilerini incelemek
Etkinliğin nasıl yönetildiğini öğretmek
Toplantı kavramlarını ve terminolojisini incelemek

HOM209 - İngilizce III L 3 0 0 3

Okurken gözden geçirme ve tarama yöntemlerini geliştirme, kelime bilgisini arttırma, okuma ve anlama yeteneğini geliştirme, ana fikir ve yardımcı 
fikirleri anlayabilme ve bunlar arasındaki farkları ortaya çıkarabilme, okunan bölüm ile okuyucunun kendi hayatını karşılaştırmasını sağlayabilme, 
paragraf çözümleme ve yorumlama, okuma ile ilgili sorulara cevap verebilme. Ayrıca, öğrencilerin yazı kabiliyetlerini arttırarak değişik konularda 
yazmalarının sağlanabilmesi; Giriş, Gelişme ve Sonuç bölümlerinin düzenlenmesi, fikirlerin yazı haline dönüştürülürken izlenmesi gereken kuralların 
öğretilmesi.

HOM210 - Kalite Yönetim Sistemleri L 2 0 0 3

Turizm işletmelerinde tüm süreçlerin hatasız yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş kalite yönetim sistemlerinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki 
uygulamalar.

HOM211 - Mutfak Bilgisi L 2 0 0 2

Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri. Eski reçetelerin günümüz 
modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması. Günümüze ait Türk Yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması. Dünya mutfağının 
incelenmesi ve önemli özelliklerinin öğretilmesidir.

HOM212 - Yiyecek-İçecek Endüstrisinde Trendler L 3 0 0 4

Fast food Akımı, Slow food akımı, Franchising, temalı restoran ve bar kavramları, hızlı-rahat restoranlar, başarı hikayeleri, gıda güvenliği, kent mutfağı 
ve mutfak kültürü değerlendirilmesi, gastronomik kültürel mirasın yeniden icadı, Yiyecek stilistliği ve fotoğrafçılığı, yenilebilir çiçekler, moleküler 
gastronomi, gastronomi ile ilgili filmler

HOM217 - Almanca III L 4 0 0 6

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
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HOM218 - Almanca IV L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM219 - Fransızca III L 4 0 0 6

Dersin amacına uygun olarak, Konaklama işletmelerinde kullanılan Fransızca terimlerin kullanılması ve Fransızca pratik örnekler verilerek kelime 
bilgisi vermektir.

HOM220 - Fransızca IV L 4 0 0 5

Dersin amacı, konaklama işletmelerinde kullanılan Fransızca terimlerin öğretilmesi ve uygulanmasıdır.

HOM221 - Japonca III L 4 0 0 6

Kanji alfabesinde basit çizimlerin öğretilmesi, Fiillerde geçmiş zamanın olumsuzu, Sıfatların gecmiş zamandaki çekimleri

HOM222 - Japonca IV L 4 0 0 5

Metin okuma, tercüme, dolaylı ve dolaysız cümleler, üçüncü tip fiiler.

HOM223 - Rusça III L 4 0 0 6

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM224 - Rusça IV L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM231 - İnternet Tabanlı Pazarlama L 2 0 0 3

Potansiyel müşteriye ulaşmak, ürünün ve hizmetlerin müşteriye tanıtımını ve satışını internet üzerinden yapmak.

HOM232 - Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Paket Program Kullanımı L 3 0 0 4

Konaklama işletmelerinde kullanılmakta yazılımlar içinde ağırlıklı olarak Yiyecek ve İçecek Bölümlerini kapsayan yazılımları inceleyip, örnekler vererek 
uygulamalı olarak bilgi vermektir.
HOM233 - Liderlik ve Takım Çalışması L 2 0 0 3

Takım çalışmasında dikkat edilmesi gerekenler, bireyin takım başarısına katkı sağlamasının artırılması, takım elemanlarını motive etme,  takım 
elemanlarının performansını değerlendirme, takım elemanlarının birbirleri ile ve diğer takımlarla ilişkileri, takım ruhu, liderlik vasıfları, liderlik türleri, 
takımın başarısında liderin önemi, liderin takım elemanları ile ilişki şekli gibi konular üzerinde durulacaktır.
HOM234 - Konaklama İşletmelerinde Yenilik Yönetimi L 3 0 0 4

Bu dersin temel amacı, yenilik kavramını, önemini, türlerini ve yeniliğin işletmeye ve müşteriye olan katkılarını açıklamaktır.

HOM235 - Sunum Teknikleri I L 2 0 0 3

Turizm ve konaklama işletmeciliği bölümüne yönelik güncel sorunların tartışılması, öğrencinin temel sunum araçlarını etkin kullanımı, literatür tarama 
rapor hazırlama gibi konularda bilgi sahibi olunacaktır. 
HOM236 - Turizmde Tanıtma L 3 0 0 4

Tanıtma kavramı, reklam,propaganda, duyurum gibi bazı kavramların tanıtmadan farkları, tanıtmanın nitelikleri, tanıtma yaklaşımları ve nitelikleri; 
turizmde tanıtma; turizmde tanıtma ve bilseme; turistik tanıtma kuralları; duyurum yolu ile turizmde tanıtma; tanıtma geliştirmesi yoluyla turizmde 
tanıtma; reklamcılık yoluyla turizmde tanıtma; halkla ilişkiler yoluyla turizmde tanıtma; diplomasi ve lobicilik yoluyla turizmde tanıtma, kişisel temas 
yoluyla turizmde tanıtma
HOM238 - Mutfak Uygulaması L 3 0 0 4

Temel mutfak kurallarını benimsetmek. Ekip çalışması, temizlik, düzen, araç ve  gereçlerin kullanımı bilgisi kazandırmak. Yiyeceklerin satın alma, ön 
hazırlık ,pişirme,süsleme ve sunum süreçleri  hakkında bilgi vermektir.
HOM240 - Getiri Yönetimi L 3 0 0 4

Ücretleme teknikleri ve talep kontrolü stratejileriyle kar maksimizasyonunun sağlanması.

HOM242 - Gönüllülük Çalışmaları L 1 2 0 4

Yönetim ve organizasyon kavramları, gönüllülük kavramı ve gönüllü yönetimi, temel gönüllülük alanları (afet ve acil durum, çevre, eğitim ve kültür, 
spor, sağlık ve sosyal hizmetler vd.), gönüllü çalışmalarla ilgili proje geliştirme ve sahada gönüllü çalışmalara katılım, gönüllü çalışmalarda etik, ahlaki, 
dini, geleneksel değerler ve ilkeler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılım, toplumda risk grupları 
ve gönüllülük, göçmenler ve gönüllülük.
HOM301 - Ekonomi L 3 0 0 4

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fiyat teorisi, piyasalar gibi mikro ekonomik konular ile milli gelir, enflasyon, iktisadi büyüme, para politikası, dış 
ödemeler bilançosu gibi makro ekonomik konuları içermektedir.

HOM302 - Turizm Ekonomisi L 3 0 0 3

Turizmin parasal ve parasal olmayan ekonomik etkileri, turizm arzı, turizm talebi, turizm arzı ve talebinin analiz yöntemleri, turizmin enflasyon ve 
develüasyon ile ilişkisi.
HOM303 - Pazarlama L 3 0 0 4

Bu dersi alan öğrenciler bahar dönemindeki Turizm Pazarlaması dersinde ihtiyaç duyacakları temel pazarlama bilgilerine sahip olacaklardır.

HOM304 - Turizm Pazarlaması L 3 0 0 3

Pazarlamanın kavranması, Turizm pazarlamasının kavranması, Turistik tüketici davranışı, Tatil satın alma karar süreci, Turistik istem ve turist 
tiplendirmesi, Turizm pazarları ve Pazar bölümlemesi, Turistik ürün kararları, turistik fiyatlama kararları, turistik dağıtım(turist getirme) kararları, turistik 
tutundurma kararları.

HOM305 - Yönetim Organizasyon L 3 0 0 4
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Yönetim, öğrenme, motivasyon, kriz yönetimi, stres yönetimi, etik, çatışma, müzakere, örgüt kültürü, liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık, oryantasyon.

HOM306 - İnsan Kaynakları Yönetimi L 3 0 0 3

İş analizi, iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, temini ve seçimi, performans değerlendirme, kariyer planlama, ücret yönetimi, iş değerleme, işçi-
işveren ilişkileri.

HOM307 - İlk Yardım L 2 0 0 2

Dersin Özet İçeriği İlk yardım tanımı, ilk yardımın teme ilkeleri, ilkyardım malzemeleri, ilk yardımcının görev ve sorumlulukları, temel yaşam desteği, 
yabancı cisim ile hava yolu tıkanmalarında ilk yardım, kanamalarda, şokta ve yaralanmalarda ilk yardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, 
yanıklarda ilk yardım, donmalarda ilk yardım, komalarda ilk yardım, zehirlenme ve böcek sokmalarında ilk yardım, Vücut boşluklarına yabancı cisim 
kaçması, Taşıma teknikleri, Medikal acillerde ilk yardım.

HOM308 - Konaklama İşletmeleri Maliyet Analizi L 3 0 0 3

Maliyet-gider ve harcama kavramları, Üretimle direkt, endirekt ilişkili giderler ve üretimle ilişkili olmayan giderler, Üretim akışında giderler, SMM 
tablosu, gelir tablosu, gider davranışları ve türleri, maliyet-hacim-kar analizi, stok maliyeti değerleme yöntemleri, maliyetlerin, öğrenciler tarafından 
kurdukları, üretimini, satışlarını ve maliyet analizlerini yaptıkları işletmelerin tanıtımları ve analiz sunumları

HOM309 - Mesleki İngilizce II L 2 2 0 3

Dersin amacına uygun olarak konaklama işletmelerini yönetebilmek için gerekli Mesleki İngilizce eğitiminde temel kabul edilen 4 beceriyi (okuma, 
yazma, dinleme, konuşma) intermediate düzeyde aktif olarak kullanmaları ve sonraki düzeye alt yapı oluşturabilecek kavram bilgisinin kazandırılması 
hedeflenir.

HOM310 - İş Hayatı İçin Yabancı Dil L 2 2 0 3

Dersin amacına uygun olarak, sosyalleşme, özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu mektubu yazma, iş görüşmesinde bulunma, telefon görüşmesi yapma, 
toplantılara katılma, bilgilendirici ve değerlendirme raporları yazma, sunu hazırlama. Ayrıca, iş hayatı için gerekli olan konuşma ve yazma teknikleri ve 
uygulamaları, değişik diyalog ve yazışma örneklerinin incelenmesi, örnek olaylar, raporlama, iş yazışmalarında ve birebir görüşmelerde uyulması 
gereken kurallarla ilgili çalışmalar yaptırmaktır.

HOM311 - Turizm Hukuku L 2 0 0 3

Turizm hukukunda yer alan kavramların incelenmesi suretiyle temel düzenlemelerin iredelenmesi

HOM312 - Yiyecek İçecek Yönetimi L 3 0 0 3

Dersin amacına uygun olarak, yiyecek içecek işletmeleri yönetiminde gerekli olan, yönetim, organizasyon yapısı, mutfak yönetimi, servis teknikleri, 
hijyen gereklilikleri, satın alma ve finansal analizler konusunda bilgi vermektir.

HOM317 - Almanca V L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM318 - Almanca VI L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM319 - Fransızca V L 4 0 0 5

Dersin amacına uygun olarak, yeterli bilgilerle donanmış rehber adayının Fransızca yazışmaları yapma ve gelen yazışmalara cevap verebilmesi 
konusunda bilgi vermektir.

HOM320 - Fransızca VI L 4 0 0 5

Olumsuzluk kalıpları, depuis, il y a, zarflar, sıfatlardan zarf yapılması, bir cv hazırlanması, “y” şahıs zamiri yada yer zarfı olarak kullanımı, duyguların 
ifade edilmesi, bir davet önerme yada önerilen daveti kabul etme,personne ve rien kullanımı.

HOM321 - Japonca V L 4 0 0 5

Metin okuma, tercüme, dolaylı ve dolaysız cümleler, üçüncü tip fiiler.

HOM322 - Japonca VI L 4 0 0 5

Metin okuma, tercüme, dolaylı ve dolaysız cümleler, üçüncü tip fiiler.

HOM323 - Rusça V L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamaktır.
HOM324 - Rusça VI L 4 0 0 5

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.

HOM331 - Kruvaziyer Turizmi L 2 0 0 3

Kruvaziyer  turizm alanında iç ve dış pazardaki gelişmeler, kruvaziyer turizm ürünlerin türleri, kruvaziyer turizme hizmet veren seyahat acentalarının 
üstlendiği görevler, kruvaziyer yatırımcılığı ve işletmeciliğinin genel koşulları.
HOM332 - İş Etiği L 2 0 0 3

Konuyla ilgili literatürün incelenmesi, küresel ölçekte başarılı ve başarısız, etik ile ilgili örnek olayların irdelenmesi, etik yaklaşımlarına örnek teşkil 
eden video ve filmlerin medyadan takibi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 9.08.2021 4/7

Ders Kataloğu



HOM333 - Beden Dili Konuşma Becerileri L 2 0 0 3

Jest ve mimikler, kültürlerarası iletişimde beden dili farklılıkları ile konuşma ve dinleme ile ilgili iletişimsel beceriler üzerinde durulacaktır.

HOM334 - Web Uygulamaları ve Tasarımı L 2 0 0 3

Kişisel ve kurumsal siteler yapmaya yönelik görsel tasarım teknikleriyle web tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılması.

HOM335 - Turizmde Markalaşma L 2 0 0 3

İşletmeler ve destinasyonlar bazında markalaşma ile ilgili marka imajı, marka sadakati, marka farkındalığı gibi konular ele alınacaktır.

HOM336 - Avrupa Birliği ve Turizm L 2 0 0 3

Bölgesel ve ekonomik oluşumların en önemlilerinden olan AB’nin oluşumu ve işleyişi, ayrıca Birlik – Türkiye ilişkileri hakkında bilgi birikimine sahip 
olmaktır.
HOM338 - Sürdürülebilir Turizm L 2 0 0 3

Sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi, taşıma kapasitesinin boyutları (ekolojik boyutu, fiziksel boyutu, toplumsal boyutu, psikolojik boyutu ve 
sürdürülebilir turizmin temel ilkelerinin incelenmesi dersin hedefleri arasındadır.
HOM340 - Müşteri Bağlılığı L 2 0 0 3

Müşteri bağlılığının yaratılmasında, müşteri tatmini ve şikayet yönetimi konularının önemi hakkında bilgi vermek.

HOM342 - Satış Teknikleri ve Yönetimi L 2 0 0 3

Satış gücü planlaması, satışçıların eğitimi, etkili satış teknikleri, satış etkinliklerinin yönetimin beş temel fonksiyonu açısından değerlendirilmesi, satış 
süreci aşamaları
HOM344 - Seyahat Hastalıkları L 2 0 0 3

Sıcak çarpmaları, güneş yanıkları, yükseklik hastalığı, böcek ısırmaları, alerjiler gibi  gidilen yerdeki doğa koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan 
rahatsızlık türleri
HOM401 - Finansal Yönetim L 3 0 0 3

Finansman fonksiyonu, finansal analize konu olan veri kaynakları, finansal kaynak türleri, yatırım alanları, turizm yatırımlarının ve işletmelerinin diğer 
sektördeki işletmelerden olan farkları, işletmenin çeşitli yönlerden finansal analizi, finansal kararlar.
HOM402 - Uygulama Eğitimi L 0 30 0 30

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanımasını sağlamak.

HOM403 - Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim L 3 0 0 3

Strateji ve benzer kavramlar, stratejik yönetimin özellikleri, süreçleri, unsurları, dış ve iç çevre analizi, üst yönetim stratejileri, kurumsal stratejiler, 
rekabet stratejileri, işlevsel stratejiler, stratejik yönetim teknikleri
HOM404 - İleri İngilizce II L 6 0 0 6

Dersin Özet İçeriği Öğrencilere hem İleri İngilizcenin kurallarını kavratarak onları KPDS ‘de başarılı olabilecek seviyeye getirmek hem de meslek 
yaşamlarında gerekli olan İngilizce bilgiyi vermek.
HOM405 - Örgütsel Davranış L 2 0 0 3

Davranışın organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımlar, örgütsel iletişim, örgüt kültürü, örgütsel liderlik ve motivasyon, 
örgütsel stres, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel tükenmişlik, örgütsel sinizm, psikolojik şiddet, örgütsel güven, 
örgütsel sessizlik
HOM406 - Staj L 0 30 0 7

Öğrencinin konaklama işletmeleri operasyonlarında tecrübe kazanmasının sağlanması.

HOM407 - Turizm Planlaması L 3 0 0 3

Mikro ve makro anlamda turizm planlamasının kavranması

HOM408 - Finansal Okuryazarlık L 2 0 0 2

Finansal Okuryazarlık, Kişisel Finansal Planlama, Yatırım Kararları ve Yatırım Planı, Yatırımlarda Risk Yönetimi, Yatırımcı İlişkileri, Sermaye Piyasası 
Kurumlarına Bakış, Menkul Kıymet ve Borsa Terminolojisi, Yatırım araçları, Pay Alım Satım Yöntemi
HOM409 - İleri İngilizce L 2 2 0 3

Öğrencilere hem İleri İngilizcenin kurallarını kavratarak onları KPDS ‘de başarılı olabilecek seviyeye getirmek hem de meslek yaşamlarında gerekli 
olan İngilizce bilgiyi vermek.
HOM410 - Yetenek Yönetimi L 2 0 0 3

Yeteneğin tanımı, yetenek yönetiminin tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi, yetenek yönetiminin uygulanması, yetenek yönetiminin avantajları ve 
dezavantajları yetenek yönetiminin önündeki engeller.
HOM412 - Almanca VIII L 4 0 0 4

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM414 - Fransızca VIII L 4 0 0 4

Koşul kipi ve kullanımı, varsayım cümleleri, soru zamirleri, “même” ve “aussi” kullanımı, dolaylı soru sorma, dolaylı anlatım, iyelik zamirleri, dilek ve 
sitek kipi, “dont ilgi zamiri. 

HOM416 - Rusça VIII L 4 0 0 4

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM417 - Almanca VII L 6 0 0 6

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Almanca Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM418 - Otel Yönetimi L 3 0 0 3
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Yeni IT sistemlerine olan ihtiyacın analizi, fiziksel kanıtların oteller için önemi, çevrimiçi iş yapmanın otelcilik bakımından kapsamı, yeni satış olanakları 
ve hizmet telafisi yöntemleri
HOM419 - Fransızca VII L 6 0 0 6

“qui” ve “que” ilgi zamirleri, “qui”,”que”ve “quoi” soru zamirleri, gelecek zaman, koşul cümleleri, miktar belirten zarflar, aktif ve pasif cümle, le présent 
progressif, “où” ilgi zamiri, ne..que kısıtlama biçimi, işaret zamirleri, “entre” ve “parmi” kullanımı.
HOM420 - Sosyal Medya ve Pazarlama L 3 0 0 3

Bu ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının pazarlama karması ile etkileşimli ilişkisi üzerinde durulacak, sosyal medya yönetimi unsurları ve 
etkin sosyal medya yönetiminin nasıl olması gerektiği incelenecektir.
HOM421 - Japonca VII L 6 0 0 6

Öğrencilere çeviri, çeviri teknikleri ve Japonca ve Türkçe’ nin temel özelliklerinin yanı sıra çeviri sırasında karşılaşılan başlıca zorluklar konusunda 
bilgiler sunarak Japon Tarihi, Kültürü, Edebiyatı, Sanayi ve Teknolojisi, Dini ve Japon toplumuna ilişkin kısa metinler, (Hocanın yardımıyla ve tüm 
öğrencilerin katılımıyla) Türkçe’ ye çevrilmelerinin sağlanması
HOM422 - Konuşma-Yazma Becerileri L 3 0 0 3

Güncel metinler (kitle turizmi ile alternatif turizm türleri arasındaki farklar / dikkat çekici destinasyonlar / tur operatörleri ve seyahat acentalarının 
faaliyetleri / online tatil satınalma vb.)
Derste detaylı okuma, tartışma ve metinlerle ilgili okuma öncesi, sırası ve  sonrasındaki alıştırmaları yapma, sözcük bilgisini ve yeni sözcükleri 
kullanma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapma, konuşma yeteneğini geliştirmeye yönelik çeşitli stratejiler öğrenme ve bunları okuma 
metinleri ile ilgili soruları cevaplarken kullanma, tartışmalara katılma, bir konu hakkında akıcı ve yeterli şekilde fikrini belirtme, sözlü sınavlarda başarılı 
olma yöntemlerini kullanma. 

HOM423 - Rusça VII L 6 0 0 6

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda edindikleri Rusça Bilgisi doğrultusunda kendilerini turizm sektöründe sözlü ve yazılı bir biçimde anlatabilmelerini 
sağlamak hedeflenmiştir.
HOM431 - Özel İlgi Turizmi L 2 0 0 3

Çeşitli çekim yerlerindeki özel ilgi turizmi olanaklarının incelenmesi ve özel ilgi turizminin geliştirilmesine dönük çabalar.

HOM432 - Önbüro Uygulaması L 6 24 0 30

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması sağlamak.

HOM433 - Yatırım Projeleri Analizi L 2 0 0 3

Yatırım kavramı, türleri, turizm yatırımlarının özellikleri, muhasebe ve finansal yönetim bilgilerinden yararlanarak yatırıma karar verme konusunda 
bilgilerin toplanması, bilgilerin sınıflandırılması, analize hazırlanması, yatırım projeleri analizinde kullanılan yöntemler, yöntemlerin üstünlük ve 
sakıncaları, analizle ilgili örnek uygulamalar.
HOM434 - Kat Hizmetleri Uygulaması L 6 24 0 30

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması sağlamak.

HOM435 - Animasyon L 2 0 0 3

Turizm işletmelrinde Animasyon Departmanın önemini kavramak

HOM436 - Muhasebe Uygulaması L 6 24 0 30

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması sağlamak.

HOM437 - Uluslararası Otel İşletmeciliği L 2 0 0 3

Uluslar arası otel işletmelerinin faaliyetlerini anlamak için farklı ülke ve bölgelerde faaliyet gösteren zincir otel işletmelerinin organizasyon yapıları, 
genel ve bölgesel stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak. 
HOM438 - Servis&bar Hizmetleri L 6 24 0 30

Konaklama işletmeleri içinde veya bağımsız olarak kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinde, konaklama işletmelerinde veya bağımsız olarak işletilen 
Barlarda sıcak, soğuk, alkollü ve alkolsüz içeceklerin hazırlanması ile sunumunun uygun malzemelerle sunma işini; teorik ve uygulamalı olarak bilgi 
vermektir.

HOM439 - Turizm Sektöründe Girişimcilik L 2 0 0 3

Girişimciliğin tanımı, önemi,  ortaya çıkışı, başarılı girişimciler ve özellikleri, ayrıca Kobiler ve işleyiş yapıları ,kuruluş için  gerekli mevzuatın 
incelenmesi. Bunun yanı sıra başarıya giden yollardaki tehlikeler, başarısızlık ve iflasa götüren nedenler ayrıca başarıyı korumak için yapılması 
gerekenler ders kapsamında analiz edilecektir.
HOM440 - Mutfak Hizmetleri L 6 24 0 30

Konaklama işletmeleri içinde veya bağımsız olarak kurulan yiyecek ve içecek işletmelerinde, konaklama işletmelerinde veya bağımsız olarak işletilen 
Restaurantların Mutfaklarında Yiyeceklerin hazırlanması ile sunumunun uygun malzemelerle sunma işini; teorik ve ağırlıklı uygulamalı olarak bilgi 
vermektir.

HOM441 - Türk Mutfağı L 2 0 0 3

Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri. Eski reçetelerin günümüz 
modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması. Günümüze ait Türk Yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması. Dünya mutfağının 
incelenmesi ve önemli özelliklerinin araştırılmasını öğretmektir.
HOM442 - İnsan Kaynakları L 6 24 0 30

Öğrencilerin sektörü daha yakından tanıması sağlamak.

HOM443 - Dünya Mutfağı L 2 0 0 3

Mutfak konusunda aldıkları bilgilerin üzerine dünya mutfağı bilgisi kazandırmak.Dünyaca ünlü mutfakların kültürlerini inceleyerek ünlü yemeklerin 
uygulamalı gösterilmesi.Ekip çalışması, temizlik, düzen bilgilerinin kavratılması.Yiyeceklerin satın alma,ön hazırlık(mise en place),pişirilmesi,süsleme 
bilgilerini vermektir.

HOM444 - Satış Pazarlama Uygulaması L 6 24 0 30

Öğrencilerin çalışma koşullarını daha yakından tanıması sağlamak için sektörel uygulama.

HOM445 - Sunum Teknikleri II L 2 0 0 3
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Turizm ve konaklama işletmeciliği bölümüne yönelik güncel sorunların tartışılması, öğrencinin temel sunum araçlarını etkin kullanımı, literatür tarama 
rapor hazırlama gibi konularda bilgi sahibi olunacaktır. 
HOM447 - Ülkeler ve Kültürleri L 2 0 0 3

Kültür, medeniyet, kültürleme, kültürel yayılma, kültürleşme, kültürlenme, kültür şoku, zorla kültürleme, kültürel özümseme ve kültürel değişim 
kavramlarını özümseme
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