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Business Management School of Cyprus Meslek Okulu;
2010 yılında profesyonel mesleki eğitim, mesleki seminerler
ve mesleki yükseköğretim hizmetleri vermek amacıyla
kurulmuştur.

Ülkemizde ve gelişen ülkelerde mesleki eğitim alanında
uzman meslek elemanlarına büyük bir ihtiyaç
duyulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bir mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları
kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir.

BMS; teknik, mesleki beceri ve yeteneklerini geliştirip
meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, hem çalışıp hem
okuyarak kariyer yapmak ve mesleki eğitim almak isteyen-
ler, için kurulmuş özel bir mesleki eğitim okuludur.

BMS ders müfredatı; dikkatlice tasarlanarak, öğrencilere
kavramsal bilgi vermeyi , sanayinin ihtiyacı olan bilgi-
beceri ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Sınıfta öğrenme ile iş deneyimini birleştirmekte,
öğrencilerini iş sorunlarını çözebilmeleri için geleceğe
hazırlamaktadır. Bilgi dünyasında, ekonomik, endüstri
odaklı ve kapsayıcı yönetim programları sunulmaktadır.
İngilizce Dil Okulu ve Meslek  Okulları programları ,
öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlamak için oluşturulmuştur.

Hizmet ve sanayi sektörleri ile olan yakın ilişkilerimizle
birlikte, uygulamalı eğitim imkanı sağlamaktayız.
Öğrencilerimiz bu süreçte; iş tecrübesiyle birlikte  girişimci
bir ruha ve problem çözme yeteneğine kavuşmaktadır.

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan binamızda şehir hayatı
içerisinde eğitim imkanı sunulmaktadır.

Gururla belirtebilirim ki BMS, hizmet ve sanayi sektörlerine
profesyonel meslek elemanları yetiştirerek destek vere-
cektir.Öncelikli amacımız; sanayi ve hizmet işletmelerinin
ihtiyacı olan bilgi, beceri ve tecrübeye  sahip kalifiye
eleman yetiştirmektir.

Meslek Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz,
uluslararası tanınmış derece belgelerine sahip olacaklar
ve dünyanın her yerinde kolaylıkla işimkanı bulabileceklerdir
veya kendi iş yerlerini kurabileceklerdir.

BMS tüm öğrencilerine kaliteli eğitim sunmayı kendine
hedef belirleyen mesleki eğitim kurumudur. Sizleri, yüksek
standartlarda eğitim verdiğimiz mesleki programlarımıza
ve İngilizce dil öğrenimi veren kurslarımıza kabul etmek
için bekliyoruz.

Unutmayın ki, BMS öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır! BMS
sizleri geleceğe hazırlar.

Saygılarımla,

Bülent ÇETİNKAYA
CEO
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Programın Amacı:
Çağımızda “bacasız sanayi” olarak

nitelendirilen ve çok hızlı gelişen
turizm ve otelcilik sektörü, yabancı
dil ve bilgisayara hakim, nitelikli,
eğitilmiş insan kaynaklarına ihtiyaç
duymaktadır. Bölümün temel
amacı; Türkiye ve dünya turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu; Tur-
izm alanında gerekli olan tüm
teorik bilgiye hakim, sıkı bir sek-
törel deneyime sahip, en az iki
yabancı dile (çok iyi derecede)
hakim, bilgisayar teknolojilerini kul-
lanabilen, karar verebilme ve uygu-
layabilme yeteneğine sahip, dünya
turizmindeki en son gelişmeleri
yakından izleyen, insan ilişkilerinde
uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş
ve sürekli gelişime açık, kaliteli
insan gücünü yetiştirebilmektir.

Öğrenciler, öğrenimleri boyunca
turizm ve otel işletmeciliği alanının
temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili
çağdaş teknolojilerin önemini
kavrar, alanı ile ilgili konularda,
ferdi veya grup olarak araştırma,

geliştirme ve yürütme konularının
önemini, turizm ve otel işletmecisi
olarak hukuki sorumluluğunu bilir.

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip
etmenin önemini bilir ve ticari hay-
atta kullanılan belgeleri tanır. 
İş hayatında meslek ahlakının

önemini bilir, ayrıca dalı ile ilgili bil-
gisayar paket programlarını, gıda
üretim, tüketim süreçlerindeki
işlemleri, teknikleri ve esasları bilir
ve uygular. 

Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili
yazışmalar yapabilir, bilgi depolaya-
bilir, depolanmış bilgileri kullan-
abilir. Büro düzeni ve personel
yönetimi konusunda uygulama be-
cerileri kazanır ve alanı ile ilgili
haberleşme cihazlarını kullanabilir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte ya-
parlar.  

Unvan: Program mezunlarına “Tur-
izm ve Otelcilik Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Bu programı
başarıyla bitirenler kendi ilgi
alanları çerçevesinde başta
otellerde , turizm işletmelerinde ve
benzeri alanlarda olmak üzere çok
çeşitli iş kollarında
çalışabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan
öğrenciler, 3 ve daha üstü yıldızlı
otellerde farklı departmanlarda
kolaylıkla iş olanağı bulmaktadır.
Mezunlarımız en alt kademeden
başlayarak, otel yöneticiliğine kadar
çıkma imkanına sahiptir.

Eğitim Süresi: 2 Yıl

İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce

Sabah/Akşam Okulu: Var
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TURiZM VE OTELCiLiK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA  
ÜST DÜZEY YÖNETiM
KONAKLAMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜğÜ (HSM)
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Programın amacı: Üst Düzey Otel
Yönetimi bir otel genel müdür ve
ağırlama sektöründeki yönetici için
öngörülen en prestijli sertifika’dır. Bu
sektörde eğitim ve özveri ile
tecrübesini birleştirerek uzmanlık
yüksek seviyesine ulaşmış ağırlama
profesyonellerinin bulunduğu elit bir
grubun parçası olunmasına imkan
verilmektedir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Ünvan: Program mezunlarına “Üst
Düzey Otel Yönetimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 



TURiZM VE OTELCiLiK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETiM 
YİYECEK & İÇECEK YÖNETİMİ (FBM)

Sertifikalı Yiyecek ve İçecek
Yönetimi: Bir gıda ve içecek yönetici
için mevcut en prestijli sertifikadır.
Bu sektörde eğitim ve özveri ile
tecrübesini birleştirerek uzmanlık
yüksek seviyesine ulaşmış ağırlama
profesyonellerinin bulunduğu elit bir
grubun bir parçasıdır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Yiyecek Ve İçecek Yönetimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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Housekeeping yöneticileri, etkin
insan kaynakları ve temizlik
uzmanlığı, yargılama ve pratik be-
ceriye sahip olmalıdır. Değişime ayak
uydurmaları, bilgilerini geliştirmeleri
ve diğerleri ile deneyimlerini
paylaşmaları gerekir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır. Öğrenciler stajlarını 1
yıl sonunda tamamlarlar.

Unvan: Program mezunlarına
“Housekeeping Yönetimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ TEMİZLİK YÖNETİMİ  MÜDÜRLÜğÜ (HHM)
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ(RDM)

Bir odalar bölümü yöneticisinin
değişime ayak uydurmaları, bilgi-
lerini geliştirmeleri ve diğerleri ile
deneyimlerini paylaşmaları gerekir.
Odalar bölümü yöneticisinin etkin
insan kaynakları ve odalar bölümü
yönetimi , durum yargılama ve

pratik beceriye sahip olmalıdır. Bu
sertifika programı ile Odalar Bölümü
Yöneticiliğine uzman adaylar
yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını

anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.  

Unvan: Program mezunlarına
“Odalar Bölümü Yönetimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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Teknik İşler yöneticileri etkin
insan kaynakları ve tesisleri yönetim
uzmanlığı, yargılama ve pratik be-
cerileri olmalıdır. Değişime ayak
uydurmaları, bilgilerini geliştirmeleri
ve diğerleri ile deneyimlerini
paylaşmaları gerekir.Teknik İşler
Yöneticiliği programı tüm bu
olanakları sizlere sunmaktadır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Teknik İşler Yönetimi Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde

sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine

göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA TESİSLERİ TEKNİK İşLER YÖNETİMİ(HFM)
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Sertifikalı Konaklama Hizmetleri
Güvenlik Yönetimi programı, güven-
lik yönetimi alanında kariyer elde
etmek isteyenler için mevcut en
prestijli profesyonel diploma
programıdır. Bu sektörde eğitim ve
özveri ile tecrübesini birleştirerek
uzmanlık yüksek seviyesine ulaşmış
ağırlama Profesyonelleri’nin
bulunduğu elit bir grubun parçasıdır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Güvenlik yönetimi Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ GÜVENLİK YÖNETİMİ (LSM)
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
SERTİFİKALI OTEL EğİTİMCİLERİ(HHT)

Sertifikalı Otel Eğitimcileri: Bir
konukseverlik eğitim yönetici için
mevcut en prestijli sertifikadır sek-
törde eğitim ve özveri ile tecrübesini
birleştirerek uzmanlık yüksek se-
viyesine ulaşmış ağırlama profesy-
onellerinin bulunduğu elit bir grubun
parçasıdır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “Otel
Eğitimcileri Meslek Elemanı” unvanı
verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
SUPERVİSOR-OPERASYON DÜZEY YÖNETİM 
SERTİFİKALI OTEL EğİTİMCİLERİ(HDT)

Bölüm eğitmenlerinin pratik be-
cerilerin yanı sıra etkili iletişim
teknikleri bilgisine sahip olması
gerekir.  Değişime ayak uydurmaları,
bilgilerini geliştirmeleri, ve diğerleri
ile deneyimlerini paylaşmaları
gerekir.Otel Bölümü Eğitmeni
Programımız ile sizlere alanınızda
büyük ilerleme fırsatları beklemek-
tedir.

Staj: Programda okuyan

öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “Otel
Bölümü Eğitmeni Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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Konaklama Şefi, liderlik, zaman
yönetimi ve etkili iletişim gibi becer-
ilere sahip olmalıdır.  Değişime ayak
uydurmaları, bilgilerini geliştirmeleri
ve diğerleri ile deneyimlerini
paylaşmaları gerekir. Konaklama Şefi
programımız ile sizlerin ağırlama
sektöründe en etkin becerilere
kavuşmanızı sağlıyoruz.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Konaklama Şefi Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
SUPERVİSOR-OPERASYON DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ şEFLİğİ(HHS)
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Güvenlik denetçileri etkin insan
kaynakları ve acil durum yönetimi
uzmanlığı yanı sıra yargılama ve
pratik beceriye sahip olmalıdır.
Değişime ayak uydurmaları, bilgi-
lerini geliştirmeleri ve diğerleri ile
deneyimlerini paylaşmaları gerekir.
Konaklama Güvenlik Yönetimi
pozisyonuna sahip olmak isteyenler
için bu program sizlere büyük
fırsatlar sağlayacaktır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Konaklama Hizmetleri Güvenlik
Şefliği Meslek Elemanı” unvanı verilir. 

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
ORTA DÜZEY YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ(LSM)
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
MALİ VE FİNANS YÖNETİCİLİĞİ
KONAKLAMA HİZMETLERİ GELİR YÖNETİMİ (HRA)

Gelir yöneticileri etkin yönetim
uzmanlığı yanı sıra pratik tahmin
teknikleri ve yargı becerilerine sahip
olmalıdır. Değişime ayak
uydurmaları, bilgilerini geliştirmeleri,
ve diğerleri ile deneyimlerini
paylaşmaları gerekir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay

(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Gelirler Yöneticiliği Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 
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Satış uzmanları etkin pazarlama ve
gelir yönetimi becerileri yanı sıra
yargılama ve kişilerarası iletişim be-
cerilerine sahip olmalıdır. Satış
uzmanları kendi müşteri tabanına
daha iyi hizmet sunabilmek için son
trendleri bilip güncel tutmak
zorundadır. Satış Profesyonelliği si-
zlere bu alanda sunulan en doğru
programlardan biridir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Satış Profesyonelleri Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir. 

2928

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
MALi VE FiNANS YÖNETiCiLiĞi
KONAKLAMA HİZMETLERİ SATIş PROFESYONELLERİ (HSP)
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Misafir hizmetleri çalışanları
bugünün rekabetçi pazarında etkin
konuk hizmeti becerilerine sahip
olmalıdır. Görev gereklerinin üzerine
ve ötesine geçmek için konuklar ile
ilgilenmeli ve onlara bağlanmalıdırlar.
Misafir Hizmetleri Profesyonelleri
programımız ile sizlere sektörde
inanılmaz fırsatlar sağlayacak eğitim
ve pratik imkanları sunuyoruz.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “Mis-
afir Hizmetleri Profesyonelleri
Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 
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TURiZM VE OTELCiLiK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
MİSAFİR HİZMETLERİ PROFESYONELLERİ (HHS)
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Bugünün başarılı güvenlik
görevlileri etkili rutin güvenlik
faaliyetleri ve acil önlemlerin yanı
sıra ses yargılama, pratik becerilere
ve bilgiye sahip olmalıdır. Değişime
ayak uydurmaları, bilgilerini
geliştirmeleri ve diğerleri ile deney-
imlerini paylaşmaları gerekir.
Güvenlik Görevlisi alanında hizmet
vermek veya bilgilerini daha üst se-
viyeye taşımak  isteyenler için
önemli bir programdır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Güvenlik Görevlisi Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var
Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
KONAKLAMA HİZMETLERİ GÜVENLIK GÖREVLİSİ (LSP)
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Bir ön büro temsilcisinin hedefi
otelde konaklayan tüm konukların
ihtiyaçlarını karşılamak , ve
müşterinin memnuniyetini sağlamak
için gerekli hizmetleri sağlamaktır.
Ağırlama becerileri Sertifikası mis-
afirler ile yüz yüze olan kişilere pro-
fesyonel bakış açısı getirir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “Ön
Büro Hizmetleri Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir.
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
KONAKLAMA HİZMETLERİ ÖN BÜRO  ELEMANI(FDA)
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Bir otel oda görevlisi, odaların
temiz, güvenli, malzemelerin yeterli
ve bakımlı olmasını sağlamalıdır.
Konaklama Hizmetleri Oda
Refakatçiliği programı misafirler ile
yüz yüze olan kişilere profesyonel
bakış açısı getirir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Unvan: Program
mezunlarına “Konaklama Hizmetleri
Oda Refakatçisi Meslek
Elemanı”unvanı verilir. 

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir.

3736

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
KONAKLAMA HİZMETLERİ ODA REFAKATÇISI(GRO)
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Mükemmel yiyecek, olağanüstü bir
yemek deneyimi gerçekleştirmek
için yeterli değildir. Bu, büyük bir
hizmet gerektirir. Profesyonel
Restoran Servis Elemanlığı programı
misafirler ile yüz yüze olan kişilere
profesyonel bakış açısı getirir.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Restoran Servis Meslek Elemanı”
unvanı verilir. 

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir.
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
PROFESYONEL RESTORAN SERVİS ELEMANI(PRS)
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Bir otel bakım işçisi otel bakım
standartlarına ulaşmak için tamir
,onarımdan temizliğe dek bir çok
sorumluluğa sahiptir. Konaklama
Hizmetleri Teknik Bakım ve Onarım
Çalışanları programı  misafirler ile yüz
yüze olan kişilere profesyonel bakış
açısı getirir

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 iş günü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı iş yerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına
“Teknik Bakım ve Onarım Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir.
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
KONAKLAMA HiZMETLERi
KONAKLAMA HİZMETLERİ TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞANLARI (HME)
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
OPERASYON DÜZEY VE YÖNETİM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ TEDARİK şEFLİğİ  (HSS)

Profesyonel otel tedarikçileri satış
elemanı ve siparişi alanın rolü öte-
sine uzanan bir uzmanlık düzeyine
sahip olmalıdır. Bu uzmanlık
sayesinde müşteriler,işletme ve mis-
afirler için satınalmalarda doğru
satın alma ve temin  kararları
alınmasına yardımcı danışman
olarak hizmet vermeye hazır
olmalıdırlar.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 iğgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlağmalı iğyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.   

Unvan: Unvan: Program
mezunlarına “Konaklama Hizmetleri
Tedarik Şefliği” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir.
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Sertifikalı SPA Süpervisor programı
SPA denetçileri ve yöneticileri için
bir sertifikasyondur. SPA Sertifika
programı ile mesleki alanında daha
ileri kariyer imkanı elde etmek
isteyenler için oluşturulan program
alanında şef olmak isteyenler için
büyük bir fırsattır.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.  

Unvan: Program mezunlarına
“SPA Şefliği (Supervisor) Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Sabah/Akşam Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst
programa geçmeleri halinde
sayılacaktır. Çift ana dal ve
yatay/dikey geçiş yönetmenliğine
göre ilgili bölüm kurulu tarafından
değerlendirilir.
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TURiZM VE OTELCiLiK MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA    
OPERASYON DÜZEY VE YÖNETiM 
KONAKLAMA HİZMETLERİ SPA şEFLİğİ (SPA)
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