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Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağla-
yıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, ulusla-
rarası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştiri-
ci etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan 
bir sektördür. Hizmet sektörünün başlıca kategorilerinden 
biri olan turizmde, başarılı sonuçlar elde etmek için profes-
yonel yönetici ve kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nokta-
dan hareketle Turizm İşletmeciliği Bölümü sektördeki 
gereksinimleri karşılamak üzere nitelikli, alanında başarılı, 
sektördeki sorunlara çözümler üretebilecek ve büyütebile-
cek yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Türkiye ekonomisinin lider endüstrilerinden olan turizm 
sektörü ve turizm işletmeleri için geleceğin lider yöneticileri-
ni, araştırmacılarını ve girişimcilerini yetiştirmek üzere; 
çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamayı 
misyon edinen Turizm İşletmeciliği Bölümü 2010 yılında 
kurulmuştur. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci 
kabulüne başlamıştır ve eğitimlerini Tuzla-Orhanlı kampüsü-
müzde sürdürmektedir. 

Sunduğu eğitim-öğretim olanakları ve gerçekleştirdiği 
akademik araştırmalar ve projelerle Türkiye’de ve dünyada 
lider bir bölüm olma vizyonu ile hareket eden bölümümüz-
de; eğitim dili Türkçe olmakla birlikte farklı dillerde de yoğun 
bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Haftada 10 saate varan 
İngilizce yabancı dil eğitiminin yanında öğrencilerimize 
Mesleki İngilizce eğitimi ile birlikte Almanca, Rusça ve 
Arapça gibi seçmeli dil dersleri imkânı da sunulmaktadır. 
Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde teorik derslerin yanı sıra 
sektöre yönelik uygulama eğitimi içeren dersler bulunmak-
tadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin sektörde ihtiyaç 
duyacağı otomasyon programları eğitimleri de ders 
planımız kapsamında yer almaktadır.
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Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri turizm işletmelerinde 
orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek yönetici 
adayı olarak mezun olmaktadır.  Ayrıca bölümden mezun 
olan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
İl Müdürlükleri gibi turizm gelişimi ile ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarında da görev alabilmektedir. Buna ilaveten okul 
başarısı yüksek olan öğrencilerin lisansüstü eğitimlerini 
tamamlayarak akademik kariyer yapma; sermaye sahibi 
öğrencilerin de kendi işini/işletmesini kurarak girişimci olma 
fırsatları bulunmaktadır. Bu bağlamda bölümümüzden 
mezun olan öğrencilerin genel olarak çalışma imkanları;

•  Kültür ve Turizm Bakanlığı,
•  Üniversiteler (Akademik Kariyer),
•  Oteller, 
•  Butik oteller, 
•  Tatil köyleri,
•  Moteller,
•  Seyahat acenteleri,
•  Havalimanları,
•  Ulusal ve uluslararası hava yolu işletmeleri,
•  Yiyecek-içecek işletmeleri,
•  Organizasyon ve fuar işletmeleri,
•  Deniz yolu işletmeleri şeklindedir.

KARİYER İMKANLARI 



NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
NEDEN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
Bölümü,

• Fakültemizin Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
destinasyonlarından birinde yer alması sebebiyle öğrencile-
rimizin hem staj hem de iş olanakları açısından İstanbul’un 
bu büyük potansiyelinden yararlanma imkânı,

• Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları olan 
Erasmus, Farabi ve Mevlana kapsamında, bölümümüzün 
anlaşmalı olduğu üniversitelere kabul edilerek yurt içinde ve 
yurt dışında farklı üniversitelerden eğitim alma fırsatı 
sunması,

• Öğrencilerimizin öğretim elemanları ile birebir iletişim 
sağlama imkânı,

• Öğrencilerimizin birbiriyle iletişimini geliştirmek ve sosyal 
yaşamını zenginleştirmekte aktif rol oynayan Turizm ve Gezi 
Topluluğu, Turizm Faaliyet Topluluğu gibi öğrenci topluluk-
ları ile birlikte geniş yelpazede sosyal olanaklar sağlaması,

• Fakülte binamız içerisinde geniş kaynak kapasiteli ve 
uluslararası erişime açık veri tabanlı kütüphane ve gelişmiş 
laboratuvar uygulama alanları yer alması,

• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Turizm İşletmeciliği Ana 
Bilim Dalının aktif olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 
Programlarıyla öğrencilerimizin lisansüstü eğitim alma 
imkanı sunmaktadır.

AKADEMİK KADROMUZ
• Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN
• Doç. Dr. Ender DEMİR
• Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT
• Doç. Dr. Ahmet VATAN
• Dr. Öğr. Üyesi Akansel YALÇINKAYA
• Dr. Öğr. Üyesi İrfan YAŞAR
• Öğr. Gör. Dr. Eren SEZGEN
• Arş. Gör. Dr. Bahar TÜRKAY
• Arş. Gör. Emel GÜRCÜ
• Arş. Gör. Nazlı EREN GÜN

Bilimsel çalışmalarında evrensellik anlayışını temel alarak 
dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden öğretim 
üyelerimiz ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta ve 
Avrupa Birliği, Erasmus+ gibi projelerde yer almaktadır. Bu 
kapsamda farklı ülkeler ve partnerler ortaklığında tamam-
lanmış ve devam etmekte olan Avrupa Birliği projelerimiz 
bulunmaktadır. Bölümümüz paydaşlarıyla verimli bir işbirliği 
geliştirme kabiliyetine sahiptir. Öğrenci Değişim Programları 
çerçevesinde çeşitli üniversiteler ile ikili anlaşmalar sağlan-
makta ve öğrencilerimizin uluslararası öğrenim hareketliliğini 
yaşanmasına imkân sağlanmaktadır. Lisans eğitimi sonun-
da öğrencilerimizin bir kısmı yurt içinde çeşitli eğitim kurum-
larında yüksek lisans eğitimlerine devam etmekte, iş hayatı-
na atılan mezunlarımız ise oteller, seyahat işletmeleri gibi 
çeşitli kurumlarda yönetici ya da yönetici adayı olarak 
çalışmaktadır.  
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Orhanlı-Tuzla Yerleşkesi Açık Adresi:
Fatih Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi 

No:28 Tuzla/İstanbul
Tel.: 0 (216) 280 38 00

E-Posta: turizmisletmeciligi@medeniyet.edu.tr

Yerleşkeye Ulaşım
İETT

KM18, KM28, 130H, 132, 132D, 132B ve 133GP hatlarıyla 
"ESKİ ANKARA CADDESİ" durağında inerek "ORHANLI 
YERLEŞKESİ" ne ulaşabilirsiniz.

Minibüs
Pendik - Orhanlı hattındaki  TEPE ÖREN levhalı minibüslerle  
"ESKİ ANKARA CADDESİ" durağında inerek "ORHANLI 
YERLEŞKESİ" ne ulaşabilirsiniz.


