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I. DÖNEM 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

2020-2021 DERS İÇERİKLERİ 

 

OZD1001 TÜRK DİLİ 1 (2+0) AKTS 1 

Dilin tanımını yapmak, dil kültür ilişkisini kurabilmek, dilin millet hayatındaki önemini ayrıca dünya dilleri arasındaki 

yeri ve önemini, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi ve devrelerini öğretmek, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanlarını 

göstermek, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, ses bilgisi ile ilgili kuralları, ses özelliklerini, ses olaylarını, hece yapısını, 

vurgusunu, yapım eklerini ve cümlenin yapısını öğretmek Dil nedir? Yeryüzündeki diller, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi 

devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler, Seslerin sınıflanılması, Ses Bilgisi ile ilgili kurallar 

(Ses özellikleri ve ses olayları), Türkçenin hece yapısı, Vurgu Yapım ekleri, Çekim ekleri, Türkçede cümle 

 

OZD1003 ATATÜRK İLKELELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 (2+0) AKTS 2 

Devlet yapımız ve inkılâp kavramlarının anlatılması. Atatürk İlkelerinin yorumlanması. Türkiye ve Türk dünyası, Fransız 

İhtilali, Osmanlı Islahat hareketleri, Tanzimat, meşrutiyetler, fikir akımları, Trablusgarp, Balkan Muharebeleri, Birinci Dünya 

Savaşı, Osmanlı’nın paylaşılmasıyla ilgili anlaşmalar, Mütareke ve Milli Mücadele dönemine Giriş 

 
OZD1005 İNGİLİZCE 1 (2+0) AKTS 2 

Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek 

amaçlanır. İngilizce başlangıç seviyesinin belirli gramer kurallarını ve zaman kalıplarını öğrenme ve bunları okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma alanlarında uygulayabilmek temel amaçtır. Present to be (am,is,are,) Past to be (was,were), possessive “s” , 

singular, plurals, numbers, days, months, seasons, present simple tense, present continuous tense have/has got, articles, can/can’t, 

object pronouns, subject pronouns, adjective pronouns, there is/are, some/any, countable and uncountable nouns, how much/many 

temel dil bilgisi konuları işlenir. 

 
MYO1230 GENEL MUHASEBE 1 (4+0) AKTS 4 

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında genel bilgiler. Muhasebede kullanılan kayıt yöntemleri ve 

defter tutma konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi. Finansal tablolardan gelir tablosu ve bilançoyu düzenleyebilme, hesapların 

işleyişleriyle ilgili bilgileri kavrayabilme. Tekdüzen hesap planı uygulaması, varlık, kaynak, sonuç hesapları ve maliyet 

hesaplarının işleyişleri, dönem sonunda hesapların kapanışları ve envanter işlemleri hakkında ayrıntılı bilgilerin aktarılması. 

 
TOİ1001 GENEL TURİZM 3+0 AKTS 4 

Turizm ve turist kavramları; turizmin tanımı, turizm araştırmalarında temel yaklaşımlar; turizm çeşitleri: katılan kişi 

sayısına göre, katılanların yasına göre, katılanların sosyo-ekonomik durumuna göre, katılanların amacına göre; turizmin 

gelişmesine etki eden unsurlar; turizm endüstrisi: turizm arz ve talebi, turistik ürünü oluşturan unsurlar; turizmin ekonomik, sosyal 

ve fiziksel çevre ilişkisi; türkiye'de turizm; turizmde geleceğe yönelik eğilimler. 

 
TOİ1003 ÖN BÜRO HİZMETLERİ 2+0 AKTS 4 

Otel ve önbüro bölümünün organizasyon semasını ve bu bölümde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında 

fonksiyonel ilişkileri. Önbüroda kullanılan yabancı terimler. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri. Otele giriş-çıkış ve 

ön muhasebe işlemleri. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda 

sorumluluklar ve ilkeler. 

 
TOİ1005 KAT HİZMETLERİ 

Otel içindeki en masraflı ve maliyetli departman olan kat hizmetleri yönetimi tanımı ve uygulamaları. Kat hizmetleri 

yönetiminde planlama, örgütleme, eşgüdüm sağlama, denetim ve sanitasyon süreçleri. İşletme özelliklerine göre, bölümün 

yönetimsel davranışlarını ve uygun bölüm kontrol sistemlerini tanıyabilme. Konaklama işletmelerinde üretilen hizmet kalitesi, 

işletme politikasına paralel departman politikası ile oluşan sistem araştırmasını kavrayabilme. Tesisin faaliyet sürecinde kat 

hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü denetimi ile ilgili yönetimsel bilgiler ile kat hizmetlerinde çalışma performanslarının 

dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel bilgileri kavramak. 

 
 

TOİ1007 YİYECE VE İÇECEK SERVİSİ 3+0 AKTS 3 

Yiyecek-içecek servisinin amacı, kapsamı ve önemi. Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan tüm ekipmanların 

tanıtılması, özelliklerinin anlatılması ve kullanım amaçlarının açıklanması.(Masalar, sandalyeler, örtü, peçete ve tekstil ürünleri, 

çatal, bıçak, kaşık gibi tüm metal malzemelerin tanıtılması, bardaklar, porselen malzemeler ve diğer tüm ekipmanlar.) 

 

MYO0007 SEKTÖR UYGULAMASI 1 6+0 AKTS 7 

Sektörü ve alt sektör kavramlarını tanıyabilme, sektör çalışanları ve özelliklerini bilme, sektör paydaşlarını tanıyabilme 

ve sektörde uygulama yapabilme. Üniversitemiz Sosyal Tesislerinde Uygulama yapmak. 
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II. DÖNEM 
 

MYO 1200 EKONOMİ 1 (3+0) AKTS 3 

Temel mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar, mikro ekonomik analiz içinde genel tüketici ve üretici teorisi, 

genel denge ve refah teorisi ve gelirler politikası. Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer 

bilimlerle ilgisi, ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve 

ekonomik karar birimleri, üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve 

işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok 

uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret 

 
 

OZD 1002 TÜRK DİLİ 2 (2+0) AKTS 1 

İmla kurallarını, kompozisyonla ilgili genel kuralları, anlatım türlerini, anlatım bozukluklarını, cümle bozukluklarını, iyi 

bir anlatımın niteliklerini, yazılı kompozisyon türlerini öğretmek İmla kuralları Noktalama İşaretleri Kompozisyonla ilgili genel 

bilgiler Kompozisyon yazmada kullanılacak plan Genel anlatım Bozuklukları Cümle bozuklukları İyi bir anlatımın nitelikleri 

Anlatım ve çeşitli anlatım bozuklukları Yazılı kompozisyon türleri (Dilekçe, tutanak, mektup, fıkra, makale, nutuk) 

 

OZD1004 ATATÜRK VE İNKILAP TARİHİ 2 (2+0) AKTS 2 

Osmanlı Devletinin geri kalış sebepleri, I. Dünya savaşı, Mütareke dönemi, Anadolu’da Milli Mücadelenin başlaması, 

Milli Meclisin açılışı, Milli Mücadelenin felsefesi, Mücadelenin yapılış şekli ve süreci, Barış arayışları ve Lozan Barışı, 

Cumhuriyetin ilanı, Cumhuriyet döneminin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi ile iç ve dış politikadaki uygulamalarını 

değerlendirmektir 

 

OZD1006 İNGİLİZCE 2 (2+0) AKTS 2 

Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek 

amaçlanır. İngilizce başlangıç seviyesinin belirli gramer kurallarını ve zaman kalıplarını öğrenme ve bunları okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma alanlarında uygulayabilmek temel amaçtır. Present to be (am,is,are,) Past to be (was,were), possessive “s”, 

singular, plurals, numbers, days, months, seasons, present simple tense, present continuous tense have/has got, articles, can/can’t, 

object pronouns, subject pronouns, adjective pronouns, there is/are, some/any, countable and uncountable nouns, how much/many 

temel dil bilgisi konuları işlenir. 

 

TOİ1002 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2+0 AKTS 3 

Otelcilik sektörünün tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, özellikleri, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, yatırım 

kararları, otel yatırımlarında maliyet, finansman ve verimlilik ilkeleri, otel işletmelerinde yönetim ve yönetim fonksiyonları. 

 

TOİ1004 İŞ ORGANİZASYONU 2+0 AKTS 2 

Servis operasyonların da iş ve zaman etüdü yapmak Departmanlar arası işbirliğini sağlamak Personel alımını sağlamak 

Personelin haklarını takip etmek. İş planının yapılması, büro düzenlemesinin yapılması ve problem çözme konuları ile ilgili bilgi 

ve becerilerin verildiği derstir. İş organizasyonu dersinde öğrenciye, örgüt yapısına uygun iş akış şemasını hazırlama, işleri 

planlayıp takip etme, büroyu düzenli hâle getirme ve iş hayatında karşılaşılacak problemleri çözme yeterliklerini kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

 
 

TOİ1006 DEKARASYON HİZMETLERİ 1+1 AKTS 2 

Dekorasyon, dekorasyonu etkileyen faktörler, çiçek düzenleme, çiçek düzenlemesinde dikkat edilecek hususlar, konuk 

katlarında dekorasyon hizmetleri, dekorasyon kararı almayı etkileyen faktörler, dekorasyon kontrolü yapılacak alanlar, bahçe ve 

çevre dekorasyon hizmetleri, bahçe ve çevre dekorasyon hizmetleri kapsamında kontrol edilecek alanlar, havuz ve plaj 

dekorasyon hizmetleri, havuz ve plaj dekorasyon hizmetleri kapsamında kontrol edilecek alanlar, havuz çevresi, plaj ve barlar. 

Tasarım, dizayn ve dekorasyon, tasarım elemanları ve ilkeleri, renkler, ışık ve aydınlatma, mobilyalar, otel tasarımı, otel iç mekan 

tasarımı. 

 
 

MYO0018 SEKTÖR UYGULAMASI 2 6+0 AKTS 7 

Sektörü ve alt sektör kavramlarını tanıyabilme, sektör çalışanları ve özelliklerini bilme, sektör paydaşlarını tanıyabilme 

ve sektörde uygulama yapabilme. 

 
 

MYO1034 STAJ 30 İŞ GÜNÜ 240 SAAT 

Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek 

kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları 

ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. 
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III. DÖNEM 
 

MYO0490 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3+0) 3 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Ortaya Çıkışı, İky Departmanının Kuruluşu Ve İk Fonksiyonlarının Tanıtılması, İş Analizi 

Ve İş Tasarımı, İk Planlaması, İk Temin Ve Seçimi, Eğitim Ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama, Ücret 

Yönetimi, İş Değerleme, Uluslararası İky, Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri 

Konularını Kapsar. 

 
MYO2005 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (2+0) AKTS 2 

Bu ders öğrenciye Kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini 

kazandırmak, bu bilgileri uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış olarak sergileme 

ve uygulama becerisini kazandıracaktır. 

 

MYO2100  MESLEKİ YABANCI DİL 1  (2+0) AKTS 3 

Öğrencilerin yazışma, telefon, faks, e-mail vb. ticari yazışmalarda kullanabileceği Mesleki kavramlar kazandırılarak 

gerek sözlü gerek yazılı şekilde İngilizce iletişim kurabilme becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

communication, e-mail, internet, fax, marketing, organizations, decision making, company profiles, meetings, negotiations, 

advertising, recruitment, job profiles, job descriptions ve letter writing vb. konular işlenerek öğrencilerin ofis içi İngilizce iletişim 

kurma becerisi kazandırılacaktır. 

 
MYO0390 GİRİŞİMCİLİK (4+0) AKTS 4 

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, girişimcilik süreci, fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, 

yeni iş takımı kurma, finansman, fikri hakların korunması, yeni iş planlarının uygulanmaya konması, organizasyonlarda 

inovasyon ve değişim, yeni pazarlar yaratma, operasyonel zorluklar ve fırsatlar, aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi, aile 

işletmelerinde yaşam döngüsü, yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. 

 
MYO0290 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0) AKTS 3 

Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek. 

Belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir 

konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, 

işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini 

sağlamaktır. 

 

MYO0110 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0) AKTS 3 

Müşteri ilişkilerinde toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yoluyla değer yaratma, müşteri hizmet kalitesi ve müşteri 

hizmet sistemi, müşteriyi elde tutma modeli, müşteriyi elde tutma programlarının geliştirilme türleri, kaybedilen müşterilerin 

kazanılması stratejileri, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, fokus grup-danışma panelleri ve kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi 

ve kıyaslama metodu, müşteri odaklı değişim süreci, müşteri odaklı kültür değişimi, öğrenen örgüt uygulaması, müşteri odaklı 

kültür değişim stratejileri ve kültür değişimindeki engeller. 

 
 

TOİ2001 TURİZM COĞRAFYASI 3+0 AKTS 4 

Turizm coğrafyasının tanımı ve özellikleri; turizmin kaynakları; klasik mitolojiye giriş; Anadolu’nun tarih öncesi ve tarih 

çağları; ana hatlarıyla Anadolu Uygarlıkları; Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri; bu bölgelerin turizm varlıkları ile turizm arz ve 

talebinin incelenmesi. 

 
 

TOİ2003 TURİZM EKONMİSİ 3+0 AKTS 4 

Turizm ekonomisi ve turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar. Turizm sektörü, sektörün oluşumu ve özellikleri.  

Turizm arzı: arzın tanımı ve özellikleri, arz esnekliği , tanımı ve ölçülmesi. Turizm talebi: talebin tanımı ve özellikleri, talebin 

fiyat ve gelir esnekliği tanımı ve ölçülmesi. Turizmde piyasada fiyat oluşumu: arz ve talep dengesi. Turizm sektöründe piyasa 

türleri. Turizmin genel ekonomi üzerine etkileri. Turizmin devlet gelir ve giderlerine etkisi, para operasyonlarının turizme etkileri. 

 
 

TOİ 205 MENÜ PLANLAMA 3+0 AKTS 4 

MEnünün ne olduğunu ve hangi yiyeceklerden oluştuğu ve sıralaması. Menü planının nasıl yapılacağın ve nelerden 

etkilenebileceği. Menü planlamasında piyasa araştırması. Pazar araştırmasında analiz alanları. Müşteri zevk ve tercihlerine uygun 

mönü hazırlanması. Menü türleri. Menü kartlarının tanımı. Maliyete uygun menü kartı oluşturulması aşamaları. 
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IV. DÖNEM 
 

TOİ2002 TURİZM PAZARLAMASI 3+0 AKTS 4 

Pazarlama ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve 

pazarlama stratejileri. Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri açısından modern 

pazarlama teknikleri. Turizm pazarlaması, özellikleri, hedefleri, fonksiyonları, tüketici-turist davranışları ve özellikleri. Turizm 

pazarı, pazar bölümlendirme (segmantasyon), turizmde hedef pazar seçimi. Turizm pazarlama karması unsurları: Ürün, 

fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma. Turistik ürün. Turistik ürün fiyatlandırması. Fiyatlama yöntemleri. Turizmde dağıtım 

sistemi; seyahat acentaları (perakendeciler), tur operatörleri (toptancılar). Turizm işletmelerinde tutundurma, ve tutundurmanın 

işlevleri. Tutundurma yöntemleri. Turizm pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri. Turizm işletmeleri açısından 

modern pazarlama teknikleri. 

 
TOİ2004 REKRASYONA GİRİŞ 3+0 AKTS 3 

Rekreasyonel aktivitelerin tarihinden başlayarak müşteri istekleriyle devam eden ve rekreasyon ve animasyonla ilgili 

olayların planlanmasıyla devam eden bilgileri öğrenme. 

 

TOİ2006 YÖRESEL MUTFAKLAR 3+0 AKTS4 

Klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek 

teknikleri. Eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması. Günümüze ait Türk Yerel mutfak 

özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması. Tarih boyunca Anadolu'nun değişik bölgelerinde uygulanan ve uygulanmakta olan 

değişik mutfak uygulamaları. İstanbul mutfağı ile yöresel mutfak farklılıkları ve benzerliklerinin teori ve pratik olarak 

uygulanması. 

 

TOİ2008 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ 3+0 AKTS 4 

Turizm ve otel işletmeciliğinde gıda ve personel hijyeninin sağlanmasına yönelik olarak; hijyen ve sanitasyonun tanımı 

ve önemi, işleme öncesinde, esnasında ve sonrasında gıda hijyeni, personel hijyeni ve kişisel temizlik kuralları, besinlerin 

bozulma nedenleri, mikroorganizma-insan ilişkisi, gıda servisinde hijyenin önemi, işletmelerin temizlik uygulamaları, gıda 

güvenliği ve hijyeni ile ilgili uluslararası standartlar, HACCP’in tanımı ve önemi. 

 

TOİ 2016 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3+0 AKTS 3 

Turizm sosyolojisi, turizm olayını insanların ortak yaşantılarının bir bütünü olarak inceler. Turizmin toplumsal açıdan 

irdelenmesi, turizmin toplum üzerindeki etkilerini, toplumsal değişme sürecini araştırarak, farklı kültürler arasındaki ilişkilerin 

boyutlarını ortaya koymak dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 
TOİ2012 MALİYET KONTROLÜ 2+0 AKT 2 

Yiyecek içecek maliyet kontrolün kapsam ve önemi. Kontrol sisteminin işletmelere sağladığı faydalar. Yiyecek içecek 

maliyet kontrol süreç ve aşamaları. Standart yiyecek-içecek reçetelerinin oluşturulması. Maliyetlerin hesaplanması. Yiyecek 

içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel yöntemlerle raporlanması. 

 

TOİ 2014 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI 3+0 AKTS 4 

Seyahat Kavramı ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi, Turizmde Dagıtım Sistemi ve Dagıtım Kanalları, Geleneksel 

Dağıtım Kanallarındaki Değişim, Seyahat Acentalarının Faaliyetleri, Seyahat Acentalarının Yönetimi ve Yönetim & Liderlik 

Becerilerinin Önemi, Tur Operatörü ve Tur Toptancıları, Turizm ve Ulaşım Arasındaki Bağlantı, Müşteri (Seyahat Eden) 

Beklentilerinin Evrimi, Sürdürülebilir Hareketlilik ve Turizm Açısından Sonuçları, Tur Planlaması ve Tur Yönetimi, Hizmet 

Pazarlama Yaklaşımı ve Sadakat Planlı Pazarlama, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Seyahat Acentaları ile İlgili Mevzuat ile 

ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. 

 

MYO0410 HALKLA İLİŞKİLER (3+0) AKTS 3 

Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla ilişkilerin işleyiş biçimlerinin 

açıklanması amaçlanmaktadır. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla 

İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla 

İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla 

İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları ele alınacaktır. 

 

MYO2002 MESLEKİ YABANCI DİL 2 (2+0) AKTS 3 

Yabancı dile iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşma. Dinleme- 

Anlama. Yazma. Okuma Anlamaya yönelik bilgiler. 

 
MYO0610 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI (1+2) AKTS 4 



5  

Yaşadığımız yerdeki topluma hizmet uygulamaları, Sosyal sorumluluk çerçevesinde farklı projelerde gönüllü olarak yer 

alma, Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanma, Öğrencilerin bilgi ve 

birikimlerini kullanarak sosyal bir projede yer almaları, Gerçekleştirdikleri projeyi değerlendirme, Sosyal sorumluluk projelerini 

raporlaştırma, Uygulanan projelerin yazımı, Grup projelerinin sunumu ve teslimi, Değerlendirme 

 


