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Öz
Turizm hareketleri on iki ay olmasının yanında bazı bölgelerde mevsimsel olarak da görülmektedir.
Bunun ötesinde ülke içerisinde ve ülke dışında yaşanan kriz vb. nedenler ile turist sayılarında artış ve
azalmalar görülmektedir. Bu nedenle bazı yıllar sektör içerisindeki personel sayısı azalırken bazı
yıllarda artış göstermektedir. Bu araştırmanın amacı seyahat acentalarında stajyer olarak çalışan
personelden beklentilerin ortaya konulması amacı ile ortaya çıkmıştır ve bu amaç doğrultusunda
seyahat acentaları yöneticilerine dokuz adet soru sorulmuş ve staj yapanların staj süreçlerindeki
çalışmalarının nasıl olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel
bir çalışma yöntemi belirlenmiş ve 8 seyahat acentası sahibi ve 4 seyahat acentası yönetici ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda anlaşılmaktadır ki
stajyerlerde gelişime açık olmak, söz dinlemek, takım çalışmasına uyum ve güler yüzlü olmak gibi
özellikler beklenirken, stajyer alınan kurumdan teorik bilgilerden öte uygulamalı eğitim verilmesi gibi
beklentilerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
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Abstract
In addition to being twelve months, tourism movements are seasonal in some regions. Beyond that, the
crisis experienced inside and outside the country and so on. reasons and increase in tourist numbers.
Therefore, while the number of personnel within the sector decreases in some years, it increases in some
years. The aim of this research was to reveal the expectations of the staff working as interns in travel
agencies and nine questions were asked to the managers of travel agencies and it was tried to reveal
how the interns were working in the internship process. A qualitative study method was determined
in accordance with the aim of the study and the research was completed with semi-structured
interviews with 8 travel agency owners and 4 travel agency managers. As a result of the research, it is
understood that while trainees are expected to be open to development, listen to words, adapt to
teamwork and be friendly, it is understood that the trainees have expectations such as giving practical
training rather than theoretical knowledge.
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