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Türkiye’de turizm sektörünün devlet tarafından cid-
di anlamda ele alındığı yıllar olan 1960’larda, turizm 
eğitimi kurumları da açılmaya başlar. Bu süreçte An-
kara Otelcilik Okulu ve Gazi Ticaret ve Turizm Yüksek 
Öğretmen Okulu gibi bu alanın öncü kurumları açılır, 
1970’lerde ise turizm işletmeciliği eğitimi ihtiyacına 
yönelik girişimler ortaya çıkar (Ünlüönen ve Boylu 
2005; Okumuş ve Yağcı 2005). Bu kapsamda ilk ola-
rak 1975 yılında Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu açılır (Geyik 2014), sonrasın-
da ise 1977’de Aydın’daki ön lisans programı lisans 
programına dönüştürülür (Doğantan 2014). 1979’da 
ise Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-
kulu açılır (Evren 2014). Bu çalışmada, kurulduğu 
günden itibaren Türkiye’nin akademik turizm eğiti-
minin gelişimine çok önemli katkılarda bulunun Mer-
sin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun 
kurumsal tarihi incelenmiştir.

Çalışmada Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelci-
lik Yüksekokulu’nun gelişim sürecini ortaya koymak 
amacıyla, bu sürece tanıklık etmiş hocaların ve me-
zunların tanıklıklarına başvurulmuştur. Tanıklıkları 
ve görüşleri alınan hocalar arasında kurucu kadroda 
yer alan Prof. Dr. Halil Yılmaz, ilk yıllardan itibaren 
ekonomi dersleriyle önemli katkılar sunan Prof. Dr. 
Bilge Dilmen, ilk meslek dersi hocalarından Yrd. Doç. 
Dr. Şule Çetin, okulun en önemli ayırt edici özellikle-
rinden olan yabancı dil konusuna uzun yıllar katkı 
veren Nadya Baltalı (Yılgör Tokmak), okulun mesleki 
eğitim açısından geliştiği döneme tanıklık eden Prof. 
Dr. Meryem Akoğlan Kozak ve özellikle bilimsel araş-
tırma yöntemi ve halk oyunları gibi konularda önemli 

katkıları olan Prof. Dr. Asker Kartarı bulunmaktadır. 
Mezunlar arasındaysa okulun ilk öğrencilerinden 
olan ve 2008-2015 yılları arasında okulda müdür-
lük ve dekanlık yapan Prof. Dr. Celil Çakıcı, yine ilk 
mezunlardan sektör dışında önemli deneyimi olan 
ve öğrencilik döneminde ÖTK (Öğrenci Temsilciler 
Konseyi) başkanlığı yapan Fuat Özdoruk, 1987 yılın-
da mezun olan ve sektörde önemli yeri olan Gürhan 
Kaygısız, akademisyen mezunlardan olan Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim İlhan ve karma dilde eğitimin geliştiği 
1980’lerin ortalarına tanıklık eden 1989 mezunu İm-
ran Torun bulunmaktadır. 

Mersin, Eskişehir, İstanbul, Nevşehir ve Alanya’da 
gerçekleştirilen bu görüşmelerde elde edilen bilgiler 
altı başlık altında değerlendirilmiştir. İlk bölümünde 
okulun kuruluş süreci ve koşulları, ikinci bölümde 
akademik kadro ve akademik olanaklar değerlendi-
rilmiştir. Bu çerçevede, kuruluş sürecinde yaşanan 
olaylar, öğretim kadrosu, müfredat, uygulama ola-
nakları, ders materyalleri ve bilimsel etkinlikler gibi 
konulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, öğrencile-
rin genel demografik özellikleri, turizm eğitimi tercih 
nedenleri, hocalarla ve birbirleriyle olan ilişkileri ve 
siyasi faaliyetlere olan ilgileri gibi konulara; dördün-
cü bölümde ise okuldaki sosyal olanaklar (yurt, ye-
mekhane vb.) ve öğrencilerin düzenlediği ve katıldığı 
sosyal aktiviteler (boş zaman etkinlikleri) incelen-
miştir. Beşinci kısımda ise okulun Mersin ile ilişkisi 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, öğrenci-yerel halk 
karşılaşmaları ve yerel halk,  STK’lar ve yerel idarele-
rin öğrenciye-okula bakışı gibi konular incelenmiştir. 
Son bölümdeyse okulun mezunları ve istihdam du-
rumları değerlendirilmiştir. 
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