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GEREKÇE:
 Kurumumuz tarafından kullanılmakta olan 2018-2023 Stratejik Planının
kullanım süresini tamamlaması

BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; Siirt Üniversitesine bağlı olarak 25 Mayıs 2015
tarihinde, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30 maddesine göre, “Konaklama
İşletmeciliği” ve “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” şeklinde 2 bölüm olarak kurulmuştur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2018 tarih ve 6004 Sayılı yazıları ile Yüksekokulumuz
bünyesinde “Rekreasyon Yönetimi Bölümü” açılması uygun görülerek, Yüksekokulumuzun ilk
bölümü açılmıştır.
2018-2019 eğitim öğretim yılında, Rekreasyon Yönetimi Bölümüne öğrenci alınmış ve öğretime
başlanılmıştır.
Ayrıca; Yüksekokul bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için, DİKA desteğiyle uygulama
mutfağı kurularak “Gastronomi ve Mutfak Hizmetleri” bölümüne öğrenci alınması
planlanmaktadır.
Yüksekokulumuzda hâlihazırda “Rekreasyon Yönetimi” bölümünde 69 aktif öğrenci mevcuduyla,
öğretim dili Türkçe olmak üzere, İngilizce destekli, 8 yarıyıllık (4 yıllık) lisans öğretimi
verilmektedir. Öğrencilerin Lisans Diploması alabilmeleri için 8 yarıyıllık öğretim programında
yer alan derslerin yanı sıra; yurt içi veya yurt dışı turizm işletmelerinde 60 günlük zorunlu
stajlarını da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
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BİRİMİN MİSYONU
Misyonumuz ;
•
•
•
•
•

•

1. Farklılıkları ve katılımcılığı destekleyerek turizm, konaklama ve rekreasyonu geliştirmek;
2. Turizm, konaklama ve rekreasyon endüstrisinin liderlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kalite,
öğrenci merkezli ve mesleki hazırlık programları sunmak;
3. İleri düzeyde araştırmalar yürüterek turizm, konaklama ve rekreasyon bilgisini geliştirmek;
4. İlgili organizasyonlara kaliteli hizmet vererek turizm, konaklama ve rekreasyon mesleğine
katkıda bulunmak;
5. Siirt Üniversitesi topluluğu başta olmak üzere, Siirt üniversitesi hizmet birimlerine, Siirt ve
Bölge halkına turizmin önemi konusunda farkındalık ve duyarlılık eğitimleri vermek; genel ve
ihtiyaca yönelik kurslar vererek turizm algısını geliştirmektir.
6. Üniversitenin diğer akademik birimleriyle disiplinlerarası araştırma ve projeler yürütmektir.

BİRİMİN VİZYONU
Vizyonumuz; Turizm, konaklama ve rekreasyon alanlarında kariyer hedefi olan akademik
yönden yetenekli ve farklılıkları olan bireylerin tercihi olan saygın ve itibarlı bir turizm okulu
olmak; önde gelen yenilikçi eğitim ve araştırma merkezi olmak ve yönetici eğitiminde fark
yaratan bir lider kurum olmaktır.
Bu kapsamda Yüksekokulumuzun amacı; öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin
gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve
sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmektir.
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BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI

Yüksekokul
Kurulu

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
Dr.Öğr.Üyesi
Kadir Faik
KÜÇÜKTOPUZLU

İDARİ PERSONEL
M.Selim ASLAN
Yüksekokul Sekreteri V.

AKADEMİK PERSONEL
Dr.Öğr.Üyesi
Yenal YAĞMUR
Müdür Yardımcısı

Yönetim
Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi
Serkan GÜN
Müdür Yardımcısı

Cennet İNAN
Memur

Dr.Öğr.Üyesi
Ümit GABERLİ

Ramazan DESTAN

Öğrenci İşleri
Yazı İşleri

Mutemetlik

Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler

Dr.Öğr.Üyesi
Serkan GÜN

Şahin BAYKAN

Yardımcı Personel

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Nuri SEVGİN
Öğr.Gör.
Selami GÜLTEKİN
Öğr. Gör. Damla KILIÇ
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BİRİM AKADEMİK PERSONELLERİ
SIRA

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Dr.Öğr.Üy.Kadir Faik

KÜÇÜKTOPUZLU

Yüksekokul Müdürü

2

Öğr.Gör.Yenal

YAĞMUR

Müdür Yardımcısı
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Dr. Öğr. Üy. Serkan

GÜN
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Dr.Öğr.Üy. Ümit

GABERLİ

Müdür Yardımcısı - Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Rekreasyon Yön. Bölüm Başkanı
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Dr.Öğr.Üy. Mehmet Nuri

SEVGİN

Öğretim Üyesi
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Öğr.Gör. Selami

GÜLTEKİN

Öğretim Görevlisi
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Öğr.Gör. Damla Gül
KILIÇ
Öğretim Görevlisi
NOT: Yüksekokulumuza 2(iki) Öğretim Elemanı alımı için kadro ilanına çıkılmış olup atamalar
için gerekli işlemler yürütülmektedir.

BİRİM İDARİ PERSONELLERİ
SIRA

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Mehmet Selim

ASLAN

Yüksekokul Sekreteri V.

2

Ramazan

DESTAN

Bilg. İşletmeni

3

Cennet

İNAN

Memur

4

Şahin

BAYKAN

Hizmetli

BİRİMİN KURUMDAKİ GÖREVİ
Birimimiz Akademik bir birim olup, Üniversitemizin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında
eğitim verme görevini yürütmektedir.
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BİRİMİNİZCE İHTİSASLAŞMA ALANINDA NE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ
(Akademik Birimler)
Ülkemiz ve bölgemiz turizminin gelişimine katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi üretme, nitelikli
personel ve akademisyen yetiştirme amacımız kapsamında turizmle ilgili branşlarda yaklaşık 2 lisans
programımız ile Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından birisi
olmayı hedeflemekteyiz.
Bilindiği üzere Turizm sektörü, ekonomik katkısı ve istihdama olan etkisiyle "bacasız sanayi" olarak
nitelendirilmekte ve gün geçtikçe büyümektedir. Ülkemiz açısından da oldukça önemli bir sektör olan
turizm sektörü yabancı dil bilgisi, genel kültür bilgisi ve teknolojik altyapısı güçlü, nitelikli, eğitimli insan
gücüne ihtiyaç duymaktadır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokullarının temel amacı; turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu bu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik, alanla ilgili teorik bilgiye
hakim, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, yönetme
yeteneğine, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki güncel gelişmeleri
ve ihtiyaçları yakından izleyen, insan ilişkilerine önem veren, kendini sürekli geliştiren, vizyon sahibi
insan gücü kazandırabilmektir.
Yüksekokulumuz öğrencileri, öğrenimleri boyunca Turizm alanında mesleki bilgi birikimlerini arttıracak
alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim almaktadırlar. Mesleğin gerektirdiği teorik alt yapıya
sahip olan öğrenciler diğer taraftan da yabancı dil, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılını kapsayan 2020-2024 Stratejik Planlama
Döneminde üniversitemizi ve Yüksekokulumuzu daha da üst seviyelere çıkarmak, öğrencilerimize daha
kaliteli bir eğitim vermek, “Rekreasyon ve Gastronomi” alanında ihtisaslaşma çalışmalarına somut
çıktılarla katkılar sunmak ve Siirt için bir umut olan Turizm alanında aktif rol almak, en önemli
hedeflerimiz arasındadır.
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