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Öz 

Kişilik özellikleri, bireyin birçok tutumunu etkilediği gibi kariyer çapalarına yönelik tutumlarını 
da etkilemektedir. Kişilik özellikleri ve bireyin kariyer çapalarına yönelik tutumları, kişinin iş 
yaşamındaki mutluluğuna etki ettiği gibi sektördeki verimliliğe de katkı sağlamaktadır. Emek 
yoğun sektörlerde, ürünün elde edilme sürecinin neredeyse tamamının insan faktörü olması 
nedeniyle bu husus daha çok önem arz etmektedir. Beşeri bir sektör olan turizm sektörü de insan 
faktörünün yoğun olduğu bir sektördür. Turizm sektörüne hem ara eleman yetiştiren hem de 
yükseköğrenime geçişte önemli bir program olan turizm meslek liseleri bu hususta oldukça 
büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı turizm meslek liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerin kişilik özelliklerinin kariyer çapaları üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemeye 
yöneliktir. Bu kapsamda araştırma, anket tekniği kullanılarak 190 öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar çoklu doğrusal regresyon analizi ile yorumlanmıştır. 
Analiz sonucunda, kişilik özelliklerinin genellikle kariyer çapaları üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Personality traits affect individual's attitudes towards career anchors as well as many attitudes. 
Personality traits and attitudes of the individual towards career anchors not only affect one's 
happiness in business life, but also contribute to productivity in the sector. In labor-intensive 
sectors, this is more important since almost the entire process of obtaining the product is the 
human factor. Tourism sector, which is a human sector, is also a sector where labor factor is 
intense. Tourism vocational high schools, which train both intermediate staff in the tourism sector 
and are an important and compulsory program in transition to higher education, are of great 
importance in this regard. The aim of this study is based on the relationship between the 
personality traits of students studying in tourism vocational high schools on career anchors and 
whether they have an effect on career anchors. In this context, the research was carried out on 190 
students using the questionnaire technique. The results obtained were interpreted by multiple 
linear regression analysis. As a result of the analysis, it was found that personality traits generally 
have a significant effect on career anchors.  
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