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Fakültemizde eğitim-öğretim süresi dört yıl olup; 
ilk yıl tüm bölümlerdeki dersler, ortak müfredatla 
yürütülmektedir. İkinci yıldan itibaren ise her bö-
lüm, kendi alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı ders-
lere yoğunlaşmaktadır. Meslek stajları ile birlikte, 
öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi 
de sağlanmaktadır.

Fakültemizin misyonu; eğitim, araştırma ve sek-
tör işbirliği ile turizm işletmeciliği, turizm rehberli-
ği, gastronomi ve mutfak sanatlarında nitelikli insan 
kaynağı yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise, turizm alanında lider bir eğitim 
kurumu olmaktır.

STRATEJIK AMAÇLARIMIZ
• Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde bilime 
katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşla-
ra yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretimini dikkate 
almak, 
• Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate al-
mak,
• Akademik ve idari personel seçiminde ve yüksel-
tilmesinde kriterleri sürekli geliştirmek, 
• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
• Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek
• Çeşitli ulusal ve uluslararası programları kulla-
narak fakülte öğretim elemanları ile öğrencilerinin 
karşılıklı değişimlerini sağlamak,
• Ulusal ve uluslar arası boyutlu proje çalışmalarını 
teşvik etmektir.

NEDEN TURIZM FAKÜLTESI?
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, “turizm 

sektörü” dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve bü-
yüyen sektörlerden biri konumundadır. birçok ül-
kenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif 
sektör konumunda olan turizm sektörü, ülkelerin 
kalkınmasında önemli fonksiyonu olan temel sek-
törlerden biri haline gelmiştir. 

Türkiye’de de turizm sektörü, özellikle 1980’ler-
den itibaren gerek arz gerekse talep açısından önem-
li bir gelişme göstermekte olup, ülkenin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Turizm 
sektörünün ülkenin döviz girdisinin artmasına, yeni 
istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkın-
maya, sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yö-
nelik katma değer oluşmasına ve devlet gelirlerinin 
artmasına önemli düzeyde katkısı bulunmaktadır. 

Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızlı 
bir gelişme göstermesi, bu sektörde çalışacak nite-
likli işgücü gereksinimi de artırmıştır. Bu bağlamda, 

TURİZM FAKÜLTESİ

ülkemizdeki konaklama, yiyecek-içecek ve havayolu 
işletmeleri ile seyahat acentaları gibi turizm sektö-
rüne doğrudan hizmet veren işletmelerin gereksi-
nim duyduğu nitelikli işgücü açığını kapatmak üze-
re üniversitelerimizde önlisans ve lisans düzeyinde 
yükseköğretim veren kurumlar bulunmaktadır.

Turizm Fakülteleri Turizm Sektörü, Ülke In-
sanları ve Çalışanları Için;
• Genel ekonomi ve sosyal yapıda ekonomik ve sos-
yal içerikli yeni değerlerin ortaya çıkmasında,
• Tarihi ve mili değerlerin daha iyi anlaşılması ve be-
nimsenmesinde,
• Uluslararası kültürel değerlerin öğrenilmesinde,
• Sosyal ve kültürel içerikli faaliyet ve olgulara ilgi-
nin artmasında,
• Yeni iş alanları ve yaygın iş imkânlarının oluşma-
sında,
• Turizm sektörünün gereksinimlerinin karşılan-
ması çerçevesinde, diğer tüm sektörler ile yakın ve 
yoğun ekonomik ve sosyal ilişkilerin kurulmasında,
• Ülkenin çalışan ve üreten insanlarının tatil ihtiya-
cını karşılanmasında,
• Döviz geliri elde edilmesinde,
• Sektörün değişik kademelerinde çalıştırmak için 
değişik eğitim seviyesindeki kişilere iş imkanı yarat-
masında,
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• Gastronomi ve Mutfak Sanatları
• Turizm İşletmeciliği
• Turizm Rehberliği
• Rekreasyon Yönetimi *
* Henüz öğrenci alınmamış olup öğretim elemanıda bulunmamaktadır.

BÖLÜMLER• Yükseköğretim görmüş kişiler için daha yüksek ge-
lir ve daha kolay iş imkanları oluşturmada,
• Kişisel niteliklerin ve becerilerin geliştirilmesinde, 
önemli rol oynamakta ve büyük katkı sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz Neden Pamukkale Üniversitesi 
Turizm Fakültesi’ni Tercih Etmelidirler?
• Fakültemiz turizm sektörünün en önemli merkez-
lerinden Denizli’de bulunmaktadır. 
• Fakültemizin Denizli’de yer alması turistik desti-
nasyonlara yakınlığının yanında, Denizli ve çevre-
sinde yüksek turizm potansiyelinin var olması ne-
deniyle turizm eğitimi açısından stratejik öneme 
sahiptir.
• Fakültemizin sektör ile işbirliği sonucunda mezun 
ve öğrencilerimize staj ve çalışma imkanları kolayca 
sunulmaktadır.
• İngilizce yanında seçmeli yabancı dil (Almanca, 
Fransızca, Japonca ve Rusça ) dersleri ile öğrencile-
rimiz okulumuzdan mezun olurken en az 2 yabancı 
dile hâkim olma şansına sahiptirler.
• Turizm Fakültesi’nde değişim programları sa-
yesinde Avrupa ve Amerika’da yer alan en gözde 
üniversiteler ile öğrenci değişimleri yapılmakta, bu 
değişimler ile öğrencilerimiz bir ya da iki yarıyıl bu 
okullarda okuma fırsatı bulmaktadırlar.
• Programlarda verilecek dersler Avrupa Yükseköğ-
retim Alanı yaratmayı amaçlayan Bologna süreci ile 
oluşturulmuştur. Seçmeli dersler ile öğrencilerimiz 
uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelme imkânı-
na sahip olmaktadırlar.
• Fakültemiz bünyesinde yer alan genç, tecrübeli ve 
dinamik akademik kadro, öğrencilerimize teknolo-
jik yenilikler ışığında turizme ait tüm bilgileri ver-
meyi amaç edinmekte ve Türkiye ve Dünya’ya kali-
fiye iş gücü sunmak amacıyla devamlı çalışmalarını 
sürdürmektedir.
• Fakülte bünyemizde bulunan öğrenci kulüpleri va-
sıtasıyla sosyal hayattan kopmadan, öğrenim süreç-
lerini bir çok turistik alana inceleme gezisi yaparak 
tamamlama imkanı bulunmaktadır. 
• Sektörel teknik geziler vasıtasıyla, derslerin uygu-
lamalı kısımlarının bazıları turizm işletmelerinde 
gerçekleştirildiğinden öğrencilerimiz yerinde uygu-
lamalar ile okulda aldıkları bilgileri somutlaştırma 
imkânına sahiptirler. 
• Uygulamalı derslerde öğrencilerimize örnek suna-
bilme
• Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası işe girme sü-
relerinin kısa ve iş bulabilme olanaklarının yüksek 
olması  

• Öğrencilerimize turizm sektöründe aktif biçimde 
kullanılan çeşitli yazılımların (Odeon, Sispar, Fide-
lio,) öğretiliyor olması  
• Turizm sektöründe tecrübe kazanmış öğretim üye-
lerine sahiptir.

Kısacası Pamukkale Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi, 
• Mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını,
• İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olma-
larını,
• İkinci bir yabancı dil bilmelerini
• Değişik toplumsal yapıları ve özelliklerini öğren-
melerini,
• Kendi yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerini 
geliştirmelerini,
• İyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneği geliştirme-
lerini,
• Ekip çalışmasını öğrenmelerini,
• Yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını,
• Hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı 
gibi değerleri kazanılmalarını amaçlamaktadır.
Bütün bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde; 
Türkiye’de tercih edilen yükseköğretim birimleri 
arasında, fakültemiz öğrencilerin tercihlerinde en 
ön sıralarda yer almaktadır.
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