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BAKANLIK MAKAMINA
Bilindiği üzere ülkemizde turizm sektörü önemli bir istihdam kaynağı durumundadır.
Bacasız sanayi olarak da adlandırılan bu sektör döviz girdileri ile ülke ekonomisi açısından
lokomotif görevi üstlenmektedir.
Ülkemizin turizm gelirlerinden hak ettiği payı alması, ülkemize giren turist sayısı ve
turizm gelirlerinin artması turizm sektöründe istihdam edilecek kalifiye, eğitilmiş iş gücü ile
mümkün olacaktır.
Genel Müdürlüğümüzce bu amaçla turizm sektörü temsilcisi olan Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) işbirliğiyle bir
proje hazırlanmıştır.
Makamlarınızca da uygun bulunması durumunda 4 yıl süreli ve 4.921.245,00. YTL
tahmini maliyetli “Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) Mezunlarının İstihdamı ve Turizm
Sektörü Çalışanlarının Eğitimi Projesi”nin yürürlüğe konulmasını, sektörde çalışanlara
verilecek eğitimde projenin “l” maddesinde belirtilen yoğunlaştırılmış sertifika
programlarının uygulanmasını olurlarınıza arz ederim.

Sadettin SABAZ
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
07 /02/2007

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
Müsteşar
OLUR
07 /02/2007
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
EK :
Proje Metni (7 Sayfa)
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TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ (TUREM)
MEZUNLARININ İSTİHDAMI VE TURİZM SEKTÖRÜ
ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ PROJESİ (TUREİS)
PROJENİN ADI:
Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Mezunlarının İstihdamı Ve Turizm Sektörü
Çalışanlarının Eğitimi
PROJE SAHİBİ:
Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
PROJENİN YERİ:
Turizm potansiyeli olan il ve ilçelerdeki Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM), Anadolu
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri (AOTML) ve Turizm İşletmeleri
PLANLANAN ÇALIŞMA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Proje esaslarının belirlenmesi,
Proje ortakları ile protokol yapılması,
Proje ortaklarınca projenin basın, yayın vb. yollarla tanıtımının yapılması,
Turizm Eğitim Merkezlerinde ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde
meslek dersleri öğretmen ihtiyacının karşılanması,
Eğitim merkezi müdürleri ve öğretmenleri ile toplantı yapılarak projenin anlatılması,
Eğitim merkezlerinin standart donatımının sağlanması,
Sektördeki eğitim ihtiyacı duyulan alanların belirlenmesi,
Eğitim verilecek alanların ilan edilmesi,
Eğitim verecek AOTML meslek dersleri öğretmenleri ve TUREM eğiticilerinin
belirlenmesi,
AOTML meslek dersleri öğretmenleri ve TUREM eğiticilerinden seçilecek gruba
proje ile ilgili bilgilendirme semineri verilmesi,
Sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kurs programlarının hazırlanması ve
uygulanması,
Kursiyerlere verilecek eğitimde MEGEP kapsamında hazırlanarak uygulamaya
konulan Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanlarında
hazırlanan Modüler Çerçeve Öğretim Programlarına göre Proje sahibi Genel
Müdürlükçe hazırlanan ve Ek-1de bulunan 4. Seviyedeki; Yiyecek İçecek Hizmetleri
Alanında Aşçı, Pastacı, Barmen/Barmaid ile Servis Elemanı (Garson), Konaklama ve
Seyahat Alanında Önbüro Elemanı, Kat Elemanı, Operasyon Elemanı ile Rezervasyon
Elemanı 3. Seviyedeki; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Aşçı Yardımcısı, Pastacı
Yardımcısı, Tatlıcı, Baklavacı, Kebapçı, Dönerci, Börekçi, Izgaracı, Pizzacı, Sıcak
Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı, Trancheur, Bar Servis Elemanı, Servis Elemanı
ile Şarap Servis Elemanı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında Bagaj Taşıyıcı
Şefi, Ön Kasa Elemanı, Rezervasyon Elemanı, Oda Temizleyicisi, Üniforma
Görevlisi, Transfermen ve Kuru Temizleme Elemanı 2. Seviyedeki; Yiyecek İçecek
Hizmetleri Alanından Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Bar Komisi, Servis Komisi ile
Bulaşıkçı-Meydancı. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında Bagaj Taşıyıcı, Kapı
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Görevlisi, Santral Elemanı, Çamaşırhane Elemanı, Meydancı, Malzeme Taşıyıcı ile
Ofis Elemanı Yoğunlaştırılmış Sertifika Programlarının uygulanması.
m) Kurs programına başlatılan her beş kursiyere karşılık bir TUREM mezununun
işletmede işe başlatılması,
n) Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilmesi.

PROJENİN AMACI
a) Turizm sektöründe; alanında toplam üç yıl sigortalı olarak çalışanlara eğitim
verilmesi.
b) Sektörden gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyacının karşılanması,
c) Sektör çalışanlarının sosyal güvencelerinin sürekliliğine destek olunması,
d) TUREM mezunlarının istihdam edilmesi,
e) Ülkenin turizm potansiyeline katkı sağlanması,
amaçlanmaktadır.

PROJE YARARLANICILARI:
Turizm sektöründe ara kademe personel olarak çalışmakta olan alanında uygulama
becerisine sahip ancak becerilerini belgelendirme imkânı bulamayan turizm işletmelerinde
toplam üç yıl sigortalı olarak çalışan kişilerden işletme aracılığıyla eğitim alan bireyleri,
Turizm sektöründe sürekli olarak istihdam edilmesi planlanan, sertifika eğitimini
tamamlamış Turizm Eğitim Merkezi mezunu bireyleri,
kapsar.

PROJENİN ORTAKLARI
Turizm sektöründeki üye işletmeleri adına Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’dur.

PROJENİN SÜRESİ
Projenin Süresi
Projenin Başlangıcı
Projenin Bitişi

: 4 Yıl
: Nisan 2007
: Nisan 2011
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TAHMİNİ MALİYET
Projenin tahmini maliyeti …4.921.245,00- YTL’dir.

II. PROJENİN ÖZETİ
Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Mezunlarının İstihdamı Ve Turizm Sektörü
Çalışanlarının Eğitimi projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürlüğü tarafından turizm potansiyeli olan il ve ilçelerdeki Turizm Eğitim Merkezleri
(TUREM), Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri (AOTML) ve Turizm İşletmelerinde
gerçekleştirilecektir.
Proje; Planlanan çalışma doğrultusunda proje ortaklarınca projenin basın, yayın vb.
yollarla tanıtımının yapılması, Turizm Eğitim Merkezlerinde ve Anadolu Otelcilik ve Turizm
Meslek Liselerinde meslek dersleri öğretmen ihtiyacının karşılanması, Eğitim merkezi
müdürleri ve öğretmenleri ile toplantı yapılarak projenin anlatılması, eğitim merkezlerinin
standart donatımının sağlanması, sektördeki eğitim ihtiyacı duyulan alanların belirlenmesi,
eğitim verilecek alanların ilan edilmesi, eğitim verecek AOTML meslek dersleri öğretmenleri
ve TUREM eğiticilerinin belirlenmesi, AOTML meslek dersleri öğretmenleri ve TUREM
eğiticilerinden seçilecek gruba proje ile ilgili bilgilendirme semineri verilmesi, alanlara göre
eğitim verilecek kursiyerlerin kurs merkezlerince belirlenmesi, sektörün ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda kurs programlarının hazırlanması ve uygulanması, kursiyerlere
belirlenen alanlarda teorik ders programlarının yoğunlaştırılarak aktarılması, öğretim
programına başlatılan her beş kursiyere karşılık bir TUREM mezununun işletmede işe
başlatılması, kursu başarıyla bitiren kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilmesini kapsar.
Projede: turizm sektöründe; alanında toplam üç yıl sigortalı olarak çalışanlara
belirlenen öğretimin sonunda belge verilmesi, sektörden gelen talepler doğrultusunda eğitim
ihtiyacının karşılanması, işe alınan personelin kalıcı olarak istihdam edilmesi, sektör
çalışanlarının sosyal güvencelerinin sürekliliğine destek olunması, TUREM mezunlarının
istihdam edilmesi, ülkenin turizm potansiyeline katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Projenin yararlanıcıları; turizm sektöründe ara kademe personel olarak çalışmakta olan
alanında uygulama becerisine sahip ancak becerilerini belgelendirme imkânı bulamayan
turizm işletmelerinde toplam üç yıl sigortalı olarak çalışan kişilerden işletme aracılığıyla
eğitim alan bireyleri ve turizm sektöründe sürekli olarak istihdam edilmesi planlanan, sertifika
eğitimini tamamlamış Turizm Eğitim Merkezi mezunu bireyleri kapsar.
Projenin Ortakları: turizm sektöründeki üye işletmeleri adına Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’dan oluşur.
Bu suretle konaklama ve seyahat işletmelerinde istihdam edilen işgücünün mesleki ve
teknik eğitim düzeylerini yükselterek turizm anlayışının gerektirdiği hizmet kalitesi sağlanmış
olacaktır.
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III. SEKTÖREL DURUM
Turizm sektöründe yiyecek-içecek hizmetleri, eğlence hizmetleri, konaklama ve seyahat
hizmetleri alan ve dallarında ara kademe personel olarak çalışmakta olan, alanında uygulama
becerisine sahip ancak becerilerini belgelendirme imkânı bulamayan kişilerin meslekî
yeterliliğe dayalı standardı sağlayacak belgesi bulunmamaktadır.
Turizm sektörünün standart ve kalitesinin artırılması amacıyla sektörün talepleri
doğrultusunda personelin ihtiyacı olan eğitim verilerek kazandığı becerilerin
belgelendirilmesi gerekmektedir.

PROJENİN GEREKÇESİ
a) 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu
b) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği alanında diploma veya sertifika sahibi
olmayan personelin istihdam edilmeyeceği ve bağımsız iş yeri açamayacağı hususundaki
maddeler.
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

IV. HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLAR
a) Özel Hedefler:
Turizm sektöründe çalışan ancak alanında belgesi olmayan personelin eğitimden
geçirilerek belge almasını sağlamak. Buna karşılık TUREM mezunlarının sektörde
istihdam edilmesinin sağlamak.
Eğitilecek 10.000
hedeflenmektedir.

personele

karşılık

2000

TUREM

mezununun

istihdamı

b) Genel Hedefler:
Turizm sektörü ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslar arası tecrübe sahibi,
Güvenlik ve hijyene önem veren, üstün mesleki donanımlara sahip hizmet
elemanlarının yetiştirilmesi,
Yiyecek-içecek hizmetleri, eğlence hizmetleri , konaklama ve seyahat hizmetleri alan
ve dallarında işletmelerde çalışanların temel becerilerinin AB standartlarıyla uyumlu
hale getirilerek uluslar arası düzeyde istihdam şansı yaratılması,
Hizmet sektöründeki yeni metot ve donanımların tanıtılması,
İletişim bilgi ve becerilerini geliştirerek turizm talebinin artırılmasına katkı
sağlanması,
Sektör çalışanlarının mesleki bilgisini arttırarak, mesleki geleceklerine yönelik yeni
ufuklar açılmasıdır.
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c) Beklenen sonuçlar:
Proje yararlanıcılarının yeni bir bakış açısı kazanması, eğitim sürecinin iyileşmesi, iş
piyasasının ihtiyacını karşılamaya yönelik olması, projenin katma değer yaratması
beklenmektedir.
Eğitilecek 10.000 personele karşılık 2000 TUREM mezununun istihdamı
hedeflenmektedir.
d)Alınacak Önlemler:
Turizm Eğitim Merkezlerinde ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde
meslek dersleri öğretmen ihtiyacının karşılanması zorunlu alınacak önlem olarak
görülmektedir.
V. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMASI
Proje Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülür.
a) Proje uygulama prosedürleri
Eğitimin verileceği merkezler kapsamında belirlenen koordinatör okullar, oluşturulan
alt komisyon ile işbirliği içerisinde çalışır.
b) Proje faaliyetleri
Projede faaliyetleri uygulama takvimine uygun şekilde yürütülür. Proje öncelikle
koordinatör olarak seçilen illerdeki işletmeler ve 17 AOTML ile 8 TUREM’de pilot olarak
uygulanacaktır. Bir yıl sonra ise değerlendirmesi yapılarak, diğer AOTML’lerde
yaygınlaştırma çalışmalarına geçilecektir
c) Proje uygulama takvimi
Projeyi yürütmekle görevli üst komisyon alacağı kararla alt komisyon uygulama
takvimini hazırlar.
d) Tahmini maliyet ve harcama planı
1.Genel giderler (Elektrik, su, telefon, yakıt vb.)
820.197,00- YTL
2.Personel giderleri (Yolluk ve yevmiyeler)
98.171,00- YTL
3.Kırtasiye giderleri (Basılı belgeler vb.)
110.000,00- YTL
4.İlan giderleri
80.814,00- YTL
5.Eğitim merkezlerinin MEGEP kapsamında geliştirilen
yiyecek içecek, konaklama seyahat ve eğlence hizmetleri
alanlarının standart donatım giderleri
3.700.000,00- YTL
Öğretmen ve eğitici ders ücretleri
112.063,00- YTL
Giderler toplamı
4.921.245,00- YTL
e) Eğitimin Verileceği Merkezler
* Turizm Eğitim Merkezleri
1967-1968 öğretim yılında kurulan TUREM’ler 2006 yılına kadar 20.000 civarında
kursiyer mezun ettikten sonra 5450 sayılı Yasa ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Millî
Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Ülke genelinde 10 adet TUREM bulunmaktadır. Bu

6

merkezlerde 7 alan/dalda genellikle 7 ay süreli (Yiyecek ve içecek hizmetleri, yiyecek
üretimi, servis ve bar, kat hizmetleri, mutfak, aşçılık, otelcilik ve turizm, önbüro) yaygın
eğitim verilmektedir. Eğitici personel sayısı 81’dir. Koordinatör eğitim merkezleri ve bunlara
bağlı eğitim merkezleri aşağıda belirtilmiştir.Eğitim aşağıdaki merkezlerde verilecektir:
İzmir Balçova Özer Türk Turizm Eğitim Merkezi(Koordinatör Eğitim Merkezi)
İzmir Çeşme Alaçatı Turizm Eğitim Merkezi
İzmir Selçuk Turizm Eğitim Merkezi
Isparta Turizm Eğitim Merkezi

Kastamonu Merkez Turizm Eğitim Merkezi (Koordinatör Eğitim Merkezi)
Nevşehir Ürgüp Özdemir Baykal Turizm Eğitim Merkezi
Trabzon Vakfıkebir Turizm Eğitim Merkezi
Antalya Merkez Arapsuyu Mehmet Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi
* Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz
girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir,
nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan
ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim
kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Aynı
zamanda 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu
programlarına girebilmektedirler.
Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini
kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.
Ticaret Ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek
Liselerinde 2006-2007 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanan Alan/Dal Programları
S.NO

ALANLAR

DALLAR

1

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

2

EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI

3

YİYECEK HİZMETLERİ ALANI

Ön Büro
Kat Hizmetleri
Rezervasyon
Operasyon
Animatörlük
Çocuk Animatörlüğü
Mutfak
Servis
Bar
Pastacılık
Host/Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs)

Bu okullar örgün eğitimin yanında yetişkinlere yönelik belirtilen alan/dalda yaygın
eğitim vermektedirler. Koordinatör eğitim merkezleri ve bunlara bağlı okullar aşağıda
belirtilmiştir.
Antalya Merkez AOTML (Koordinatör Eğitim Merkezi)
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Antalya İMKB AOTML
Antalya-Serik AOTML,
Antalya-Alanya Ümit Altay AOTML
Ankara Yenimahalle AOTML(Koordinatör Eğitim Merkezi)
Ankara Çankaya İMKB AOTML
Nevşehir AOTML
Afyon AOTML
Trabzon Akçaabat AOTML
İstanbul Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci AOTML(Koordinatör Eğitim
Merkezi)
İstanbul Etiler AOTML
Bursa Osmangazi AOTML
Kastamonu Cide AOTML
Aydın Kuşadası AOTML(Koordinatör Eğitim Merkezi)
Denizli-Akköy AOTML,
Muğla Bodrum Turgut Reis AOTML
İzmir Çeşme AOTML
* Turizm Sektörü
Sektör tarafından belirlenen turizm işletmeleri

VI. PROJE FİNASMANI
Proje Finansmanı Genel Bütçe imkanları ile sağlanacaktır.
VII İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme komisyonları alt ve üst komisyon olmak üzere iki
komisyondan oluşur.
Üst komisyon; Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü, Alt Komisyon Başkanı ile
TURSAB Başkanı ve TUROFED Başkanı ile her yıl seçilecek iki turizm işletmesi
temsilcisinden oluşur. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü toplantıya başkanlık eder.
Üst komisyon; proje aşamalarının genel anlamda izlenmesi, TUREM’lerden mezun
olan kursiyerlerin işletmelerde istihdamına yönelik izleme, değerlendirme ve karar alma
yetkisine sahiptir.
Alt komisyon; TUREM yöneticileri (2), eğiticileri (2), AOTML yöneticileri (4),
öğretmenleri (4), TUROFED ve TURSAB’a bağlı derneklerden dönüşümlü olarak her toplantı
için birer temsilci ve Genel Müdürlükten katılacak proje çalışanlarının (4) katılımıyla en az 18
kişiden oluşur. Eğitici, yönetici ve öğretmenler koordinatör eğitim merkezlerinden
seçilecektir. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünden ilgili Daire Başkanı toplantıya
başkanlık eder.
Alt komisyonunda; izleme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Proje ortağı kurumlar alt
komisyonda yer almayacaktır. Alt komisyon, eğitim verilen merkezlerle ilgili olarak en az
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dört ayda bir toplanacaktır. Öğretmen, kursiyer, program ve işletmeleri değerlendirmek için
kıstaslar belirlenecek, bu doğrultuda değerlendirmeler yapılacaktır. Değerlendirme raporlarını
inceleyerek görüş ve önerilerini sonuç raporu halinde üst kurula sunacaktır.
Koordinatör Eğitim Merkezi; Merkezine bağlı okullardan gelecek değerlendirme
raporlarını inceleyerek varsa sorunları ve çözüm önerilerini özet bir rapor halinde iki ayda bir
alt komisyona gönderir.
Projenin yürütülmesi süresince acil ihtiyaç duyulan durumlarda komisyon üyeleri
komisyon başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılacaktır.
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