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Öz 

Turizm sektörünün her yıl giderek artan turistik talebi ile turizm eğitimi alan öğrenci sayısında ters 
orantı söz konusudur. Ayrıca, öğrencilerin turizm sektörüne güvensizliği ve turizm eğitimine bakış 
açısı önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu nedenle, turizm eğitimi için üniversitelerde eğitim alan 
öğrencilerinin turizm eğitimi algılamalarının nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 
araştırmada, turizm alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin turizm eğitimi ve turizm sektörü 
konusunda algılamalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Turizm eğitimi konusunda öğrencilerin 
zihinlerindeki düşünceler belirlenerek, bilgi düzeyleri tespit edilmiş olacaktır. Araştırma da kelime 
İlişkilendirme testi aracılığı ile öğrenci algılamalarında turizm eğitiminin önemi belirlenecektir. 
Çalışma da demografik bilgilerin elde edilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Öğrenci 
algılamalarından elde edilen cevap kelimelerden frekans tablosu yapılmıştır. Cevap kelimelere göre, 
kavram ağı haritası oluşturularak, turizm eğitimi ile öğrencilerin algılamaları arasındaki ilişkiler ortaya 
konulmuştur. Bu çalışma ile, turizm eğitimi alan öğrencilerin geleceklerine ve aldıkları turizm 
eğitimlerine ilişkin algılamaları ortaya konmaktadır. 
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Abstract 

There is an inverse proportion of the tourism sector with the increasing tourist demand and the number 
of students receiving tourism education every year. Also, students' insecurity in the tourism sector and 
the perspective of tourism education have started to be an important problem. For this reason, it is 
necessary to determine the reasons of the tourism education perceptions of the students studying in 
universities for tourism education. In this research, it is aimed to determine perceptions about tourism 
education and tourism sector of undergraduate students in tourism. Students' minds about tourism 
education will be determined and knowledge levels will be determined. The importance of tourism 
education in student perceptions will be determined through the word association test. In the study, 
SPSS 22 program was used to obtain demographic information. The frequency table was made of the 
response words obtained from student perceptions. According to the responses words, the concept of 
creating a network map has been demonstrated relationships between students' perceptions of tourism 
education. In this study, it is put forward the perceptions of the students taking tourism education about 
their future and the tourism education. 
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