
GİRİŞ

OTEM(Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi), 
Türkiye’de devletin ilk defa bürokrasiden uzak bir 
anlayış ile yabancıların uygulama yöntemlerini de 
analizden geçirerek örgütledikleri bir eğitim modeli-
ni temsil etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
kurularak TUGEV (Turizmi Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı) vakfına devredilen Kemer OTEM, uluslararası 
standartlarda modern turizm eğitimin verildiği bir 
kurum olarak pek çok turizmcinin yetişmesine kat-
kıda bulundu. Bugün turizm işletmelerinde genel 
müdür ve aşçıbaşı pozisyonlarına kadar yükselen 
pek çok turizmcinin temelinde OTEM’in izlerine rast-
lanmaktadır. OTEM’in turizm eğitimi dışında, faaliyet 
gösterdiği zaman diliminde Kemer’deki turizm hare-
ketliliğine de katkısı olmuştur. Nitekim OTEM sadece 

bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda öğrencilerin 
aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürebildikleri ortamı 
yaratan bir uygulama otelidir. O dönemde Kemer’de 
turistik tesisler büyük oranda inşaat aşamasında ol-
duğu için bu otellerin; mühendis, mimar gibi çalışan-
larının konaklama ihtiyacını OTEM Otel karşılar.

Tüm katkılarıyla, turizm eğitiminde ülkemiz için 
kurumsal bir modül oluşturan OTEM, finansal ne-
denlerden dolayı ne yazık ki günümüze kadar varlı-
ğını sürdüremedi. Bu nedenle kitabın bu bölümünde, 
Türkiye’de öncü ve örnek bir eğitim kurumu olarak 
OTEM’in tarihi, Türkiye Turizm Sözlü Tarihi Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler doğrultu-
sunda tesisin kısa geçmişine tanıklık eden şahısların 
gözünden kuruluş öyküsü ve turizme katkıları irdele-
nerek aktarılmaktadır.

KURULUŞ

OTEM (Otelcilik ve TurizmEğitim Merkezi), turizm 
yatırımlarının artmasına paralel olarak orta kade-
mede nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, Turizm 
Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
Antalya Kemer’de 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete 
girdi. Ancak OTEM’in kuruluş öyküsünden bahset-
meden önce bu süreçte önemli bir rol oynayan Güney 
Antalya Turizm Gelişim Projesi ve TUGEV’den (Tu-
rizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı) söz etmek yerinde 
olacaktır.

Kemer’de 1960’lı yıllara kadar karayolu olmadı-
ğı için ulaşım sadece deniz yolundan sağlanırdı1. 
1970’li yıllarda içme ve kullanma suyunun kuyular-
dan karşılandığı, elektriğin birkaç yerel jeneratörle 
sınırlı bir biçimde sağlandığı, sağlık gereksinimleri 
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