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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretimde eğitim gören turizm öğrencilerin kariyer
beklentileri, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyeti düzeylerini belirlemektir.
Ayrıca, bu çalışmada, öğrencilerin kariyer beklentileri, kişilik özellikleri ve yaşam
memnuniyeti düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediği ortaya konmaya çalışılacaktır. İstanbul’da bir Anadolu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinde turizm eğitimi gören 211 öğrenciye anket
uygulanmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı
tespit etmek için “Mann-Whitney U”, ikiden fazla grubu bulunan veriler arasındaki
farkı tespit etmek için “Kruskal-Wallis” testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda;
öğrencilerin turizm endüstrisinde kariyer yapmaya ve turizm alanında eğitim
almaya istekli oldukları, yaşamlarından memnun olmadıkları belirlenmiştir.
Öğrencilerin geçimlilik, dışa dönüklülük, sorumluluk ve açıklık kişilik
özelliklerinin ortalamanın üstünde olduğu, bunun yanında, duygusal denge
durumlarının düşük olduğu ve yaşamlarından memnun olmadıkları belirlenmiştir.
Demografik değişkenler ve ölçekler arasında yapılan fark testleri sonucunda;
yalnızca sınıf değişkeni ve duygusal denge arasında anlamlı farklılık bulunduğu
belirlenmiştir.
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The purpose of this study is to determine the career expectations, personality traits
and life satisfaction levels of tourism students in secondary education. Also, in this
study, it will be tried to show whether the students' career expectations, personality
traits and life satisfaction levels differ according to some demographic variables.
Questionnaire was applied to 211 students studying in Anatolian Vocational and
Technical Anatolian High School in Istanbul. For comparison of quantitative data
to determine the difference between two groups "Mann-Whitney U", with more
than two groups to determine the difference between the data "Kruskal-Wallis" test
was applied. As a result of the research, it has been determined that students are
willing to make a career in the tourism industry and receive education in the field
of tourism and are not satisfied with their lives. It was determined that students
were above average of personality traits of agreeableness, extraversion,
conscientiousness, openness besides, neuroticism situations were low and not
satisfied with their lives. As a result of the difference tests between demographic
variables and scales; It was determined that there was a significant difference
between only classroom variables and neuroticism.

