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ÇANKAYA ĠMKB OTELCĠLĠK VE TURĠZM MESLEK 
LĠSESĠ(KURULUġ 2002)

EĞĠTĠM VERĠLEN ALANLAR

YĠYECEK –ĠÇECEK HĠZMETLERĠ ALANI (Servis-Bar, 
Mutfak, Pastacılık , Host-Hosteslik)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ ALANI 
(Önbüro, Kat Hizmetleri, Operasyon, Rezervasyon) 
dallarında 9.sınıflar ortak olmak üzere 4 yıl eğitim 
verilmektedir



AKREDĠTASYON DENĠNCE NE ANLIYORUZ?

Çıktıların kalite ve güvenirlik kriterlerine 
göre yeterliliğini tespit etmek için bir takım 
testlere tabi tutarak  belgelendirmektir.



MESLEKĠ ANLAMDA AKREDĠTASYON NE 
DEMEKTĠR?

Bireyin yaptığı iĢi belgelendirmesi, 
iĢverenin ise bireyi iĢe almadan önce, 
bireyin neleri ne kadar yapabileceğini, 
asgari hangi becerilere sahip olduğunu 
anlamasını sağlayacak belgelendirme 
sistemidir.



AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE EĞĠTĠM KURUMLARININ AKREDĠTASYONU

Eğitim Kurumlarının, 

 Eğitim verdikleri meslek alanları ile ilgili minimum standartlara sahip olmaları,

 Eğitim alacakların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yeterli eğiticinin bulunup 

bulunmadığı,

 Eğitim alacakların, kendisini geliştirebileceği ve öğrenebileceği güvenli bir ortamın 

sağlanması,

 O ülke içerisinde geçerli olan çalışma şartları ile ilgili kanunlar ve düzenlemeler hakkında 

bilgi vermeleri,

Eğitim alacak bireyin, seviyesi,eğitim yılı ve çalışma tecrübesi gibi konulara  dikkat 

etmesi,

 Bölgesel adetler, gelenekler, kültür ve endüstri alanındaki gelişmeler hakkında 

bilgilendirilmeli,

 Eğitimci rehberliğinde gerçek iş üzerinde pratik yapmaları,

 Sertifikalandırma ile ilgili Sektör ile işbirliği yapmaları,

Eğitim alacaklar ile her türlü iletişim araçları ile bilgilendirme işleminin sürekliliği,

Eğitimciler için çalışma ortamlarının uygunluğu,

Eğitimcilerin takip edilmesi ve çalışma sonunda değerlendirme raporlarının düzenlenmesi

ve benzeri kriterler ile Eğitim Kurumları değerlendirilmekte, bu imkanlara sahip 

eğitim kurumları akredite edilmektedir.Ancak Akreditasyon genellikle staj 

programlarının yapılacağı işletmelerin akredite edilmesi yönünde ağırlık kazanıyor. 

Ancak bu anlamda bir çok eğitim kurumu da akredite edilmiş.



ÜLKEMĠZDEKĠ MEVCUT DURUM

 2006 yılında 5544 sayılı yasa ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) Avrupa Birliği ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması 
ve iĢletilmesi ile ilgili görevi ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
ilgili bir kuruluĢu olarak yürütmektedir.

 Ulusal Meslek Standartlarının belirlenmesi çalıĢmaları devam 
etmektedir. 

 Meslek Standartlarının belirlenmesi ve Mesleki Yeterlilikler, Sınav ve 
Belgelendirme ĠĢlemleri Yönetmeliği hazırlandı.

 Kurumu, kurulduğu günden beri ilgi ile izlemekteyiz. MYK, genç ve 
dinamik bir kadro ile  baĢarılı çalıĢmalar yürütmektedir. Bu anlamda 
biz eğitim kurumlarına güven vermektedir.

 Ülkemizde Ģimdilik Eğitim Kurumlarından Akredite edilmiĢ bir kurum 
bulunmamaktadır.



EĞĠTĠM KURUMLARININ AKREDĠTE EDĠLMESĠ 
UYGUNMUDUR?

 ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER ALANINDAKĠ EĞĠTĠM VE 
ÖĞRETĠM KURUMLARININ AKREDĠTASYONUNUN SAĞLANMASI 
KAÇINILMAZ BĠR GERÇEKTĠR.

 Meslek ve Teknik Eğitim alanlarında Akreditasyonun, Avrupa Birliği 
Ülkelerinde de olduğu gibi Ülkemizde de uygulanması mümkündür. 
Özellikle Okulumuzun alanına giren Yiyecek içecek Hizmetleri ile 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında Akreditasyon baĢarılı 
olacağı kanaatini taĢımaktayım.
ġöyle ki: Kendi okulumuzdan bahsedecek olursak, yaklaĢık 50 
meslek alanı öğretmeni ile yaklaĢık 130 adet sektör iĢletmeleri ile 
birlikte meslek eğitimi veren, ülkemizin alanındaki en büyük ve 
donanımlı olan, bir eğitim kurumu olma özelliğini taĢıyoruz. Ayrıca 
sektörde çalıĢmakta olan yetiĢkinlere de eğitim vermekteyiz. Aslında 
yaptığımız iĢlem tamamen Akredite iĢlemidir. 



ÜLKEMĠZDE SEKTÖRÜN VE SĠVĠL TOPLUM 
ÖRGÜTLERĠNĠN DURUMU

SEKTÖR(TURĠZM ĠġLETMELERĠ)

Ülkemizde faaliyet gösteren Turizm Sektörü kendi 
alanında gerçekten dünya turizm sektöründe önemli bir 
yerde bulunmaktadır. Bu gerçeği tüm dünya ülkeleri de 
kabul etmektedir. Ancak özellikle Turizm Eğitimi 
konusunda, acaba Eğitim Kurumlarına;

 Sektör Eğitim Kurumlarına yeteri kadar destek veriyor mu?

 Sektör eğitim faaliyetlerini yeterince yapıyor mu?

 Sektör Stajer Öğrenci çalıĢtırma konusuna nasıl bakıyor?



SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠ

 Turizm eğitimi adına ne tür faaliyetlerde 
bulunuyor?

 Eğitim kurumlarına maddi-manevi destek sağlıyor 
mu?

 Sektör üzerinde etkinliği var mı?



TURĠZM EĞĠTĠMĠNDE NĠÇĠN EĞĠTĠM 
KURUMLARI AKREDĠTE EDĠLMELĠDĠR?

 Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 110 adet Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve 10 
adet Turizm Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 50 yıllık Avrupa Birliği Ülkelerinin de takdirini 
kazanmıĢ farklı bir sistem uygulamaktadır. Bunun adı Sektörün özelliğine göre 6 Ay 
okulda örgün ve pratik eğitim, 6 ay Sektörde pratik eğitim modeli ile yapmaktadır. 

 Eğer sektör baĢarılı ise (baĢarılıdır) bu baĢarıyı bizim yetiĢtirdiğimiz elamanlarla 
sağlamaktadır. 

 Turizm Eğitimi veren Kurumların alanları ile ilgili misyon ve vizyona sahiptir.

 Turizm Eğitimi veren Kurumlar Kamuoyu tarafından sempatik bulunmaktadır.

 Turizm Eğitimi veren Kurumlar güven vermektedir.

 Turizm Eğitimi veren Kurumlar Meslek Standartlarını hazırlayabilecek, 
değerlendirebilecek ve sertifikalandıracak yeterliliklere ve donanıma sahip olduğunu 
düĢünüyorum.

 Turizm Eğitimi veren kurumlar Avrupa ile en fazla entegre olmuĢ kurumlardır.

 Turizm Eğitimi veren Kurumlar adı konulmamıĢ Akredite iĢlemini yıllardan beri 
yapmaktadır.(Hem kurum akreditesi hem de sertifika akreditesi)


