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Muğla Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu‟nun düzenlemiĢ olduğu V.Turizmde 
Okul-Sektör BuluĢması, 29 Mart 2011 tarihinde 
üniversite yerleĢkesinde baĢarılı bir Ģekilde 
gerçekleĢtirildi. Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mansur HARMANDAR‟ın da katıldığı organizasyona 
öğrencilerin yoğun katılımı ve ilgisi sektör 
temsilcilerinin memnun Ģekilde ayrılmasını sağladı. 

 
Birincisi 2007 yılında Yüksekokulumuz öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Cafer Topaloğlu‟nun öncülüğünde 
düzenlenen V. Turizmde Okul-Sektör BuluĢması 
etkinliği ile gerek Yüksekokulun kendi öğrencileri, 
gerekse üniversitenin diğer birimlerinde turizm eğitimi 
alan öğrenciler ile bölgemizde faaliyet gösteren turizm 
iĢletmelerinin temsilcilerinin tanıĢması ve öğrencilerin 
iĢletmelere kazandırılması amaçlanmıĢtır. 
Organizasyonun en faydalı yönü üniversite-sektör 
iĢbirliğinde, seyahat, havayolu, yiyecek-içecek ve 
konaklama sektörü gibi değiĢik alanlardan gelen 
deneyimli sektör temsilcilerinin ve çok sayıda turizm 
birliği yöneticilerinin, akademisyenler ve öğrencilerin 
bulunduğu bir ortamda fikir paylaĢımında 
bulunmalarıydı. Her yıl katılımın giderek artığı 
organizasyon son derece baĢarılı Ģekilde sonuçlandı. 

 
Organizasyona Muğla ili ve ilçelerinde turizm 

sektöründe çeĢitli alanlarda faaliyet gösteren 60 
iĢletme ve 181 sektör temsilcisi katıldı. 11 Genel 
Müdür, 16 Ġnsan Kaynakları Müdürü, 18 F&B Müdürü, 
15 Önbüro Müdürü, 4 Muhasebe Müdürü, 17 
Operasyon Müdürü-Sorumlusu ve iĢletmelerin çeĢitli 
departmanlarında görev alan temsilciler ile birlik 
yöneticileri bir araya gelerek organizasyonun baĢarılı 
bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağladılar. Ayrıca Muğla 
Üniversitesine bağlı turizm eğitimi veren Meslek 
Yüksekokulları da organizasyona öğrencileri ve 
öğretim elemanlarıyla iĢtirak ettiler. 

 
Organizasyonun baĢlamasıyla öğrenciler, sektör 

temsilcilerinin bulunduğu stantlara yönelerek; staj ve iĢ 
baĢvurusunda bulundular. Muğla Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR ve yüksekokulumuz 
öğretim elemanları sektör temsilcilerinin stantlarını tek 

tek dolaĢarak iĢletme yöneticilerine katılımlarından ve 
desteklerinden dolayı teĢekkür etti. ĠĢletme yetkilileri 
ile okul-sektör buluĢması üzerine kısa görüĢmelerde 
bulunan Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur 
HARMANDAR etkinlikten ayrılırken, "Stantlarda, 
üniversitemizden mezun gençleri yönetici pozisyonda 
görmek bizi çok sevindirdi. Turizm sektörünün önde 
gelen temsilcileri, bu buluşmaya katılarak destek 
veriyor. Üniversitemizin turizm sektörüyle 
bütünleşmesi açısından çok önemli bir etkinlik" 
Ģeklinde konuĢtu. 

 
Öğrenci katılımının yoğun olduğu, organizasyonun 

iĢletmeler açısından olumlu olarak değerlendirildiği, 
Yüksekokul akademik personelinin ve idare 
personelinin daimi katılımı ile Muğla Üniversitesi 
Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
tarafından gelenekselleĢmiĢ hale gelen V.Turizmde 
Okul-Sektör BuluĢması, gelecek yıllarda da 
gerçekleĢtirilmek üzere aynı gün içerisinde sona erdi. 

 
Yüksekokul yönetimi tarafından, organizasyonun 

güçlü ve zayıf yönleriyle, iĢletmelerin beklentilerini 
tespit etmeye yönelik uygulanan anket ile gelecek 
organizasyonlara rehber olacak bilgiler elde edildi. 
ĠĢletme temsilcilerine uygulanan anket sonuçları ve bu 
anketlerde yer alan yorumlar, sadece bu organizasyon 
için değil, genel anlamda okul-sektör iĢbirliği için 
önemli ipuçları ortaya çıkardı. Anketlerin sonuçları; 
özellikle iki konuya vurgu yapmaktadır. Bunlar: 
“eğitim-öğretim süresinin turizm sezonunun açılıĢ ve 
kapanıĢ zamanlarına daha uygun olması zorunluluğu” 
ve “turizm sektörü için yabancı dil bilgisinin önemi” 
konulardır. Ayrıca, 2012 yılında VI.‟sı yapılması 
planlanan organizasyonda daha fazla turizm iĢletmesi 
görmek istediklerini belirten sektör temsilcileri, ulusal 
fuarlarda bu tarz organizasyonların yapılması 
gerekliliği üzerinde durmuĢlardır. 

 
Gelecek yıl VI.‟sı gerçekleĢtirilecek olan Turizmde 

Okul-Sektör BuluĢması‟nda görüĢmek dileğiyle… 
      

  

 

 

 

 


