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1.Ünite1  için Giriş ve Öğrenme Çıktıları: 
Birinci ünite, Türkiye'de Turizm ve Otelcilik üzerine iki 

üniteli bir modüle giriş niteliğindedir. Bu birimde 

öğrencilere hem kültürel hem de ekonomik açıdan 

Türkiye'de turizm ve misafirperverliğin oynadığı rolü 

düşünmelerini istiyoruz. Bununla birlikte, birim Turizm 

ve Otelcilik endüstrisinin ulusal ve bölgesel düzeyde 

bir takdirini geliştirmenin ötesine geçmeyi 

amaçlamaktadır; amaç aynı zamanda onları kendi 

bölgelerinin özellikleri üzerinde düşünmeye teşvik 

etmektir. Böylece, dört öğrenme sonucu: 

2. Turizm istatistikleri için bazı bilgi kaynaklarına aşina olmak 

3. Denizaşırı turistlerin ekonomiye verdiği önemi takdir edin 

4. Turistlerin katıldığı faaliyet çeşitlerini anlayın 

5. Öğrencileri turistik konumlar açısından kendi bulunduğunuz yerin 

neler olduğunu düşünmeye teşvik edin 
 

 Ünite 2 Giriş ve Öğrenme Çıktıları 
Birinci bölüm öğrencileri hem gelir kaynağı olarak hem de 

yurtdışındaki ülkenin olumlu imajını sunmanın bir yolu olarak sektörün 

Türkiye'ye önemini anlamalarına yardımcı olmak için Türkiye'deki 

Turizm ve Otelcilik dünyasını tanıttı. Ancak, bu, gerçekten çok sayıda 

personele ihtiyaç duyan bir sektördür. Bu birim, öğrencileri böyle bir 

kariyere ilgi duyup duymayacaklarını ve eğer öyleyse eğitim ve 

kariyer yolları hakkında daha fazla bilgi bulabileceklerini düşünmeye 

teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

İkinci ünite için öğrenme çıktıları: 

1. Kendi beceri ve özellikleri üzerine düşünmek ve sektörün kendileri 

için bir kariyer olup olmadığını değerlendirmek 

2. Öğrencileri sektördeki çeşitli roller ile tanıştırmak 

3. Sektöre kariyer ve eğitim yolları hakkında bilgi vermek



  

 

 

Öğrenme Yaklaşımları 
 

Birimler, aktif öğrenci katılımını ve katılımını teşvik etmeye dayanan 

bir dizi öğrenme stratejisi ile geliştirilmiştir: 

 Çevrimiçi ünitenin bireysel olarak görüntülenmesi ve okunması 

 

 Öğrenciler interneti araştırma aracı olarak (varsa) kullanmaya 

teşvik edilecektir. 

 Yaklaşım, aşağıdakilere fırsat vermek için kullanılması 

amaçlanan öğrenci çalışma kitabını içerir: 

 

Tartışmaya  teşvik etmek; 

Data verileri analiz etmek; 

bilgi almak ve kaydetmek; 

Pa eşleştirilmiş faaliyetler için bir araç sağlamak; 

Beyin fırtınası; 

 medya kullanımını takdir etmek; 

 

Çevrimiçi Kaynakları ve Çalışma Kitaplarını 

Kullanma 

Üniteler, çalışma kitabıyla birlikte sırayla çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Ortalama ikinci seviye sınıfının 

yaklaşık 40 dakika olduğunu göz önünde 

bulundurarak, çevrimiçi ünitede çalışmak ve tüm 

aktiviteleri tamamlamak için yaklaşık 60 ila 70 dakika 

süreceği ve iki tek sınıf veya bir çift olarak 

ayrılabileceği düşünülmektedir.  

Bununla birlikte, çeşitli faaliyetler uzatılabilir (Birinci 

Ünitede 'Storyboard' gibi) ve bu nedenle, yapmak 

istediğiniz ve / veya uygun zamanınız olan etkileşim 

seviyesine bağlı olarak ünitelerin üç sınıfa kadar 

sürebilmesi mümkündür. Ünitelerin ve beraberindeki 

çalışma kitaplarının, daha fazla aktivasyonu teşvik etmek 

için kullanılabileceklerini ve bir sıralı oturuşta mutlaka 



  

 

çalışılmaları gerekmediğini belirtmek önemlidir.



  

 

Ünite, web tarayıcıları açısından çapraz uyumlu olacak 

şekilde tasarlanmış olsa da, optimum performans önerisi 

"Google Chrome" veya "Mozilla Firefox" dur. 

Öğrenciler için bir kulaklık ve bir kalem gerekebilir 

 

Çevrimiçi Birimde Gezinme 

Sonraki ‘>’ düğmesine tıklayarak ileri, sağ alt 

köşedeki ‘<’ düğmesine tıklayarak geri gidebilirsiniz. 

Ayrıca, sağ üst köşede bir "Menü" seçeneği vardır. 

Buna tıklamak, istediğiniz sayfalardan birini 

seçmenizi sağlayan bir açılır menü sunar. 

Gerektiğinde bu çalışma kitabındaki bir etkinliğe 

yönlendirileceksiniz. 
 

Birinci Ünite Faaliyetleri 

 
Etkinlik 1 - Farklı Pazarlar 

Etkinlik - Farklı Pazarlarda amaç, öğrencilerin bir ürün 

pazarlandığında 'tek bedene uyan' yaklaşımın her 

zaman uygun olmadığını düşünmelerini sağlamaktır. 

Farklı hedef kitleler için farklı mesajlara ihtiyacımız var. Bu 

videolar, bir ülkeyi pazarlama ve bir ülke duygusu 

yaratma yolunda gittikçe sınıf tartışmaları yapılmasına 

yardımcı olabilir. Örneğin, bir ülkenin tarihini satmak mı? 

Yoksa ziyaret etmek için güzel bir yer; belki de bir 

macera ya da eğlence duygusu satıyor? 

Slaytta yer alan “Onlara Ne Söz Verdik?” öğrencilere 

Türkiye'nin hangi mesajı veya yönlerini sunduğunu 

sorma fırsatı sunuyor mu? Örneğin, ne tür görüntüler 

veya müzikler kullanılır? 



  

 

 

Mevcut kaynaklara ve zamana bağlı olarak bu, 

videoları değerlendirmek ve raporlamak için iki veya 

üç kez çalışan öğrencilerle paylaşılan bir etkinlik olarak 

yapılabilir. 

 

Etkinlik 2 - Film şeridi 
 

"Storyboard" etkinliği, öğrencileri konumlarını pazarlama 

konusunda sorumluluk almaya teşvik eder. Bu etkinlik, 

"farklı pazarlar" etkinliği için gereken pazar analizi 

becerilerini, probleme dayalı bir senaryoya uygulayarak 

geliştirir:  

“Yerel işletmelere yardımcı olmak için turistleri bölgenize 

çekecek bir video yapmak için görevlendirildiğinizi 

düşünün. Bölgenizde videoda yer alacak en az dört ilgi 

çekici yerden bir hikaye panosu oluşturun - hangi mesajı 

iletmeye çalıştığınızı düşünün? ” 

 

Sağlanan kutular ya metin için kullanılabilir ya da 

etkinlik daha uzun bir proje haline getirilirse, öğrenci 

önce sınıf arkadaşları / öğretmen ile tartışmalar yapıp 

daha sonra bulundukları yerin fotoğraflarını çekip 

çalışma kitabı. Film şeridine ek olarak, öğrenciler 

ayrıca iletilen genel mesajın kısa bir anlatımını da 

yazmalıdır. tarih, eğlence, pitoresk açık hava etkinlikleri 

vb. 

Üçüncü Etkinlik – Bölgeniz 

Etkinlik - Bölgeniz öğrencilerin arama becerilerini belirli bir 

alana uygulamalarını gerektirir. Bölge seçimi, çevrimiçi 

olarak ve yerel turizm acentenizden temin edilebilen 



  

 

kaynaklarla sınırlıdır ve bu nedenle öğrencilerin kendi 

bölgelerine en yakın bölgesel bir bağlantıya 

yönlendirilmesi gerekebilir. Üç senaryo: (1) Genç bir 

yetişkin için günlük gezi (2) Bir aile için hafta sonu gezisi 

ve (3) Emekli bir çift için öğleden sonra aktivitesi, 

öğrenciyi bölgelerin yapabilmesi gerektiği konusunda 

uyarmak için tasarlanmıştır. farklı turist türleri için çeşitli 

etkinlikler ve etkinlikler sunar. Elbette daha fazla senaryo 

oluşturabilirsiniz. Ek turist pazarları belirleyerek derse dahil 

olmayı düşünebilirsiniz. Bu etkinliğin temel amacı 

öğrencilerin kendi bölgelerinde veya bölgelerinde neler 

olduğunu düşünmeye ve araştırmaya başlamasıdır.



  

 

her öğrencinin aynı verilere erişiminden ziyade farklı 

bölgeler. Bu etkinlik, zaman uygunsa, çevrimiçi birimi 

tamamladıktan sonra bir sınıf tartışma etkinliğinin temeli 

olarak genişletilebilir. 

 

Etkinlik 4 – Ziyaretçileri bölgeye çekebilecek sınavlar 

 

Son etkinlik Ziyaretçiyi bölgeye çekebilecek bir  

Yarışmadır. Öğrencilere çeşitli cazibe merkezlerine 

bağlantılar sağlanacak ve hazır bulunması gereken bazı 

bilgileri bulmaları istenecektir. Bu aktivitenin ana amacı, 

ülkelerindeki çeşitli turizm cazibe merkezlerini tanımaktır - 

sınav, onları aramalarını sağlamanın yoludur. Yine, bu 

bireysel veya grup bazında yapılabilir. 
 

Lütfen Dikkat - Sınav sırasında sesli yanıt (audio) YOKTUR.



  

 

 

İkinci Ünite Faaliyetleri: 

Çevrimiçi birimde ve ikinci birim ile ilişkili çalışma 

kitabında üç yerleşik etkinlik (ayrıca istenirse bir 

öğretmen tarafından yönetilen ek yansıtıcı etkinlik) 

vardır. Teorik olarak, ikinci ünite ilk önce birinci üniteyi 

almadan bağımsız bir ünite olarak da alınabilir. 

Ancak, birimlerin konaklama ve turizm sektörüne 

maruz kalmaya ilişkin ikinci bir bina ile birinci birime 

girmeleri planlanmaktadır. Bu nedenle, ikinci üniteye 

başlamadan önce, öğrencilerden birinci üniteden 

öğrendikleri hakkında düşünmelerini ve yorum 

yapmalarını isteyebilirsiniz. Açıkçası bu yansıtıcı 

faaliyet, en uygun olan şekilde yapılandırılabilir. 

Etkinlik 1 - Benim için mi? 

Bu mini-uygunluk testi, öğrencilerin sektöre 

yönelik potansiyel ilgi ve uygunluklarını 

düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ancak, bu çok kısa bir sınavdır ve bu nedenle 

öğrencilere bu şekilde doğru veya yanlış 

cevaplar olmadığından emin olmak çok 

önemlidir. Sadece endüstri için potansiyel 

uygunluğun bir göstergesidir, özellikle de 

endüstriyi daha önce düşünmemiş olabilirler. 

Örneğin, hızlı tempolu bir işyerinde çalışmaktan 

hoşlanan veya iki günün aynı olmadığı biri 

olabilirler; insanlarla tanışmayı seven biri. Ancak 

bir sonraki aktivitedeki sonraki kariyer listesinin 

gösterdiği gibi, kariyer yelpazesi şüpheli 

olabileceği gibi sadece evin önünde değildir. 

• Test, geri bildirim şu şekilde desteklenmiş olarak 

30-100 arasında bir puan oluşturur: 



  

 

 

• 30-50 Belki de Turizm ve Otelcilik Sektörü uzun vadeli bir 

kariyer olarak sizin için olmayabilir 

• 51 - 74 Sektörde bir kariyer düşünmemiş olabilirsiniz, 

ama belki de yapmalısınız - dikkate almanız için sektörde 

çok çeşitli işler var 

• 75 - 100 Turizm ve Ağırlama sektörü kişiliğinize uygun 

görünüyor ve bunu ciddi bir kariyer seçimi olarak 

görmelisiniz 

Yine, bunun herhangi bir şekilde derinlemesine bir 

analizin yerini alması olarak görülmediğini tekrarlamak 

önemlidir, onları düşünmelerini sağlamak için sadece 

kısa bir sınavdır. Puanın oluşturulması, etkinliğin sadece 

yarısıdır; öğrenciler, olası kariyer açısından becerileri ve 

nitelikleri üzerinde düşünmeye teşvik edilmelidir. 

Etkinlik İki - Kariyer Listesi 

Önceki araştırmalar, birçok ikinci düzey öğrencinin 

mevcut iş türleri hakkında sınırlı bir anlayışa sahip 

olduğunu ve dolayısıyla sektörü olası bir kariyer yolu 

olarak reddettiğini göstermiştir. Bu etkinlikte 

öğrencilerin sektördeki olası iş yelpazesine ne kadar 

aşina olduklarını görmelerini istiyoruz. İkinci aktiviteyi 

yapabilmek için, öğrencilerin önce sektörde var 

olabileceğini düşündükleri olası iş türlerinin (alfabetik 

sırayla) bir listesini yazmaları gerekir. Etkinliğin bu 

bölümünü tamamladıklarında, karşılaştırma için onlara 

'Kariyer Listesi' başlıklı PDF broşürünü vermelisiniz. Bu 

belgeye ancak öğrenciler kendi listelerini bir araya 

getirmeye çalıştıktan sonra erişilmesi amaçlanmıştır. 

 

 



  

 

 

 

Not: Otelcilik ve Turizmde Kariyer  – Ünite 2 Etkinlik 2  

 
A - Muhasebeci, Yönetici, Konaklama Asistanı 
B - Bar Personeli, Ziyafet Müdürü, Güzellik Terapistleri, İş Analisti, Otobüs 
Sürücüsü, 
C - Çağrı Merkezi Temsilcisi, Marangoz, Şefler, Catering Asistanı, Kredi 
Kontrolörü 

D - Sürücü / Kılavuz, 
E - Çevre Müdürü, E-ticaret Müdürü, Elektrikçi, Etkinlik Yönetimi 
F - Çiçekçi, Tesis Müdürü, Finansal Kontrolör, 
G - Grounds Staff, Grafik Tasarımcı, Spor Eğitmeni, Misafir İlişkileri, 
H - İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Müdürü, Bahçecilik Uzmanı, Otel Müdürü, 
K - Mutfak Taşıyıcısı, 
L - Çamaşırhane Personeli, Linen Porter, Cankurtaran, Lojistik Müdürü 

M - Bakım personeli, Pazarlama Yöneticisi, Yönetim Muhasebecisi, 
O - Açık Hava Takip Eğitmeni, 
P - Taşıyıcılar, Tesisatçı, Ressam, Bordro, Resepsiyonist, Satınalma 
Müdürü, 
S - Güvenlik personeli, Sosyal Medya Koordinatörü, Satış Müdürü, Swim 
Öğretmeni, Spa Müdürü 

T - Eğitim Koordinatörü, Teknik Ekip, Tur Rehberi, 
U - Ushers, 
W - Garson, Düğün Koordinatörü, Web Koordinatörü 
 

Bu aktivite bireysel bir aktivite olarak yapılabilir, ancak 

aynı zamanda iyi bir eşleştirilmiş veya küçük grup 

aktivitesi de yapabilir. Öğrencinin kendi listeleri 

derlendikten ve öğrenciler PDF belgesine eriştikten 

sonra, ek bir etkinlik listenin ne düşündüğü hakkında bir 

tartışma olabilir; üzerinde ne olduğunu şaşırdılar mı? 

Daha fazlasını eklerler miydi? Sektöre ilişkin görüşlerini 

olası bir kariyer olarak değiştirdi mi? 

Aktivite 3 

Üçüncü etkinlikte öğrencilerden tüm kariyer videolarını 



  

 

izlemeleri ve hakkında üç tane seçmeleri istenir. Ancak, 

gereksinimlerinize bağlı olarak bu numara değiştirilebilir. 

Videoların üçünde de belirli soruları yanıtlamaya 

yönlendirilirler. Bunlar en çok hangi rolleri ilgilendiriyor ve 

neden? Bu rolde iyi olmak için ne tür becerilere ihtiyaçları 

vardır ve bu rolde başarılı olmalarına yardımcı olmak için 

hangi üniversite kursları mevcut olabilir? Bu onların sadece 

turizm ve otelcilik endüstrisindeki olası kariyer çeşitlerini 

keşfetmelerine değil, aynı zamanda bu rollerin neler 

içerdiklerine dair daha derin bir anlayış geliştirmelerine 

yardımcı olacaktır. Anlaşılır şekilde, önceden tanımlanmış 

kaydedilmiş video setinde ne kadar bilgi sağlanabileceği 

konusunda bir sınır vardır. Turizm ve konaklama 

endüstrisinde yer alan yerel profesyonellerden kariyer 

görüşmeleri düzenleyerek birimleri tamamlamayı 

düşünebilirsiniz. 


