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Turizm ve Otel İşletmeciliğiTurizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünün misyonu
turizm ve ilgili alanlarda bilgi üretmenin yanısıra,turizm ve ilgili alanlarda bilgi üretmenin yanısıra,
ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında
mükemmele ulaşmayı ve turizmin gelişmesine katkıda
bulunmayı hedefleyen bireyler eğitmektir.



TÜRKİYE GENELİNDE TURİZM TÜRKİYE GENELİNDE TURİZM 
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMSEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

• Türkiye’de ise 2 milyon
kişi turizm sektöründekişi turizm sektöründe
istihdam edilmektedir.
Turizm ve otelcilik
sektöründe özellikle
1980’li yıllardan itibaren
hem arz hem de talep
hızla artmıştır.Bu artışın
gelecekte süreceği de bir
gerçektir. Bu gelişimegerçektir. Bu gelişime
paralel olarak eğitimli
işgören ihtiyacı
artmaktadır.



TURİZMTURİZM EĞİTİMİEĞİTİMİ
Turizm eğitiminin temel amacı; insanların dünyayı 
daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri,turizme 
yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri 
bilgilerle donatmaktır. 



TURİZM VE OTEL TURİZM VE OTEL 
İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMIİŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

TürkiyeTürkiye veve dünyadünya turizmindeturizminde ihtiyaçihtiyaç duyulanduyulan teorikteorik bilgiyebilgiye veve
sektörelsektörel deneyimedeneyime sahip,sahip, mesleğinmesleğin gerektirdiğigerektirdiği yabancıyabancı dildil vevesektörelsektörel deneyimedeneyime sahip,sahip, mesleğinmesleğin gerektirdiğigerektirdiği yabancıyabancı dildil veve
bilgisayarbilgisayar kullanabilmekullanabilme becerisinebecerisine sahip,sahip, analitikanalitik düşünmedüşünme veve
problemproblem çözmeçözme becerilerinibecerilerini kazanmış,kazanmış, dünyadakidünyadaki veve Türkiye’dekiTürkiye’deki
turizmturizm sektöründekisektöründeki gelişmelerigelişmeleri takiptakip eden,eden, hayathayat boyuboyu öğrenmeöğrenme
ilkesiniilkesini benimsemiş,benimsemiş, ortaorta kademekademe yöneticilikyöneticilik özelliklerineözelliklerine sahipsahip
turizmcilerle,turizmcilerle, üretimüretim süreçlerindesüreçlerinde görevgörev alabilecekalabilecek araara kademekademe
elemanlarınıelemanlarını veve kendikendi adınaadına işletmeişletme açabilecekaçabilecek niteliklinitelikli insaninsan
gücünügücünü yetiştirmektiryetiştirmektir..



TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
PROGRAM DERSLERİ PROGRAM DERSLERİ 

Hazırlanan program sektöre teorik olduğu kadarHazırlanan program sektöre teorik olduğu kadar
uygulama tecrübeleri de edinmiş meslek
elemanları kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders
içerikleri programın amacına uygun olarak
hazırlanmış; alan dersleri mesleki yabancı dil,
bilgisayar ve ortak dersler ile zenginleştirilmiştir.



3+1 MODELİ

3+1 Modeli Turizm ve Otel işletmeciliği 
programını günümüz şartlarına uyarlayarak 
kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü 
kazandırmak amacıyla 2019- 2020 akademik 
yılında 3+1 eğitim modelini (ilk üç dönem ders, 
dördüncü dönem işyeri uygulaması) uygulamaya 
başlamıştır. 3+1 eğitim modelinin ana hedefi; iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanı 
ve personeli günün teknolojileri ve bilgilerine 
sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.



Turizm Sektöründe

MEZUNİYET SONRASI
İŞ İMKANLARI

Okulumuzun Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan
öğrenciler otellerin kat hizmetleri, mutfak , servis ve önbüro
departmanlarında orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecekleri gibi
kişisel gelişimleri doğrultusunda insan kaynakları, halkla ilişkiler, pazarlama
gibi departmanlarda da çalışabilmektedirler. Seyahat işletmelerinde,
yiyecek-içecek işletmelerinde, ulaştırma işletmelerinde ve rekreasyon
işletmelerinde iş bulabilirler.



MEZUNİYET SONRASI
İŞ İMKANLARI

Turizm sektörü dışında
• Bankacılık ve finans,  halkla ilişkiler, pazarlama…

• KPSS sınavında başarılı olmaları halinde devlet 

memurluğu,

• DGS ile lisans tamamlama imkanı

• Ales ve Dil sınavlarından başarılı olmaları • Ales ve Dil sınavlarından başarılı olmaları 

durumunda akademisyen

• Pedagojik formasyon alarak ve KPSS’de başarılı 

olmaları durumunda Anadolu Turizm ve Otelcilik 

Meslek Liseleri’nde öğretmenlik.



DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK 
BÖLÜMLER

• İşletme

• İşletme-Ekonomi• İşletme-Ekonomi

• Konaklama İşletmeciliği

• Konaklama ve Otel İşletmeciliği

• Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

• Turizm İşletmeciliği

• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

• Turizm ve Otel İşletmeciliği



SERTİFİKA PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARI
• Öğrencilerimizi, turizm sektörünün gerektirdiği uzmanlık

ve becerileri kazanmaları konusunda destekliyoruz.

• Sektöre en az iki yabancı dili kullanabilen ve en az bir• Sektöre en az iki yabancı dili kullanabilen ve en az bir
otomasyon programı kullanabilen kalifiye personel olarak
atılmalarını istiyoruz ve onları bu yönde destekliyoruz…



Programımız Bünyesinde Gerçekleşen Programımız Bünyesinde Gerçekleşen 
Teknik GezilerTeknik Geziler



KonferanslarKonferanslar

Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Pelin 
Kilit ile sektör hakkında söyleşiKilit ile sektör hakkında söyleşi



• Ramada Otel Yöneticileri İle İlk Ders 
EtkinliğiEtkinliği


