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BAKANLIK MAKAMINA

İlgi

: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner
Sermayesinin İdaresine Mahsus Talimatname
b) Döner Sermaye İşletmeleri Çalışma Yönergesi
c) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Döner Sermaye İşletme Birimleri
Çalışma Yönergesi
d) Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
e) 10/08/2006 tarihli ve B.08.0.TTÖ.0.12.04.02-325/2637 sayılı yazı.

Bakanlığımıza bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin bünyelerinde,
eğitim ve öğretim faaliyetlerine uygun örnek bir işletme ve uygulama yeri oluşturmak ve
öğrencilerin okuldaki uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan uygulama
otelleri, turizm sektörünün gerçek işletmelerine uygun standartlarda inşa edilmekte,
donatılmakta, ilgi (a), (b), (c) ve (d) döner sermaye mevzuatına göre işletilmektedir.
Söz konusu uygulama otellerinde konaklama ücretleri her yıl ilgi (a), (b) ve (c)
mevzuat dâhilinde okul müdürlüklerince belirlenmektedir. Ancak, son yıllarda değişik
yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren uygulama otellerinde bir günlük konaklama ücretinin
birbirinden çok farklı miktarlarda belirlendiği (60 YTL, 40 YTL, 20 YTL gibi), bunun benzer
kategoride hizmet veren işletmelerin fiyatlarından daha yüksek olduğu, bu durum sonucunda
kapasitenin atıl kaldığı, kaynakların etkin ve verimli kullanılamadığı, buna bağlı olarak
doluluk oranının çok düşük seviyede kaldığı görülmüştür. Asıl amacı eğitim öğretim ve
turizm sektörünün istediği bilgi ve beceriye sahip öğrencileri yetiştirme olan bu okullarımızın
tüm birimlerinin etkin ve verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Fiziki yapının tam
kullanılmaması ise öğrenciyi, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemekte, uygulama otellerinin
eğitim amaçlı birimler olduğunu gölgelemekte, ticari amaçlı tesisler gibi değerlendirilmesine
neden olmaktadır.
Bu çerçevede; uygulama otellerinde konaklama ücretlerinin yeniden gözden
geçirilmesi, fiyatlar belirlenirken turizm sezonunun dikkate alınması, doluluk oranının %70’in
altına düşmemesi için makul bir konaklama ücretinin belirlenerek uygulamaya konulması;
Bakanlığımızdan (merkez, taşra) görevli gelen personel ile hizmetiçi eğitim faaliyetlerine
katılanların konaklama ücretlerinin kanunla belirlenmiş günlük yevmiyelerini geçmeyecek
şekilde belirlenmesi, yeni ücret tekliflerinin her yıl Aralık ayı içerisinde onay için
Bakanlığımıza gönderilmesi ve yeni ücretlerin Bakanlığımızca onaylandıktan sonra
uygulamaya konulması ilgi (e) yazımızla Valiliklere duyurulmuştur.
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Söz konusu okulların 2007 yılında bir günlük konaklama ücretlerine ilişkin teklifler
onay için Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımız Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel
Müdürlüğü ile İşletmeler Dairesi Başkanlığınca yapılan ortak çalışmalar ve değerlendirmeler
sonucunda, uygulama otellerinde bir günlük konaklama ücretinin İşletmeler Dairesi
Başkanlığınca yapılacak üçüncül mevzuat düzenlemeleri tamamlanıp uygulamaya
konuluncaya kadar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması kararlaştırılmıştır.
a) Turizm Sezonunda
Turizm sezonunda bir günlük konaklama ücreti kahvaltı dahil olarak aşağıdaki
fiyatları geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.
Konaklama Durumu
Tek kişilik oda

Bir Günlük Konaklama Ücreti (YTL)
(Kahvaltı Dahil)
25

İki kişilik odada da tek kişinin kalması

35

İki kişilik odada da iki kişinin kalması

40

Suit oda

Okul müdürlüklerince belirlenecektir.

b) Turizm Sezonu Dışında
Turizm sezonu dışındaki fiyatlar, turizm sezonundaki fiyatları geçmeyecek ve
maliyetin altında olmayacak şekilde okul müdürlüklerince belirlenerek uygulanacaktır.
Turizm sezonunda veya dışında gruplara yapılacak indirimler okul müdürlüklerince
belirlenecektir.
c) Görevli Gelen Bakanlığımız Personeli
Bakanlığımızdan (merkez, taşra) görevli gelen personelin kahvaltı dahil konaklama
ücretleri bir günlük yevmiye bedelini geçmeyecek miktarda uygulanacaktır.
Bakanlığımızca düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde;
- Konaklama ücretleri ilgilinin kanunla belirlenmiş günlük yevmiyesini geçmemek
üzere fiyatlandırılacaktır.
- Kahvaltı, öğle ve akşam yemek ücretlerinin toplamı, maliyetinin altında olmamak
kaydıyla katılımcının kanunla belirlenmiş günlük yevmiyesinin %50’sini geçmeyecek şekilde
tahakkuk ettirilecektir.
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Uygulama otellerinde, doluluk oranının asgari %70’in altına düşmemesi için makul bir
konaklama ücretinin turizm sezonu dikkate alınarak uygulamaya konulmasından okul
yönetimi sorumlu olacak ve gereken her türlü tedbiri alacaklardır.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Sadettin SABAZ
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.
06/02/2007

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
Müsteşar

OLUR
06/02/2007

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
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