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TboİMiboI pİMdbibo sb hfpAiTMAiAo 
 

AoAÇW Bir işi yapmaâta veya sçnuçlanÇırmaâta ÖücünÇen yararlanılan nesneyiI 
 
BAdAgW hçnuğun yanınÇa ÖetirÇiği eşyaların bütününüI 
 
BAdAg bMAkbT hAoTfW bmanete alınacaâ baÖajlar için Çüzenlenen fçrmuI 
 
CebCh fk ECLfkFW hçnuğun Öiriş işlemlerinin yapılaraâ çÇasının verilmesi işleminiI 
 
CebCh lrT ECLlrTFW hçnuğun çtelÇen ayrılışınıI 
 
abMlW qanıtım amaçlı ÖösterileriI 
 
bMAkbT abcTboİW bmanete alınan eşyaların işlenÇiği ÇefteriI 
 
bMAkbT laApfW bmanete alınan eşyaların âçnulÇuğu çÇayıLÇepçyuI 
 
EŞvA ÇfhfŞ cloMrW hçnuâ tarafınÇan persçnele verilen ÜeÇiyelerin âabulü için Çüzenlenen fçrmuI 
 
clobCApTW qaÜmini Ççluluâ çranınıI 
 
dbobÇW Belirli bir işi yapmaâ için âullanılması Öereâen maÇÇeleriI materyaliI 
 
dormW Aynı prçÖrama uyaraâ birliâte seyaÜat eÇen yçlcularıI 
 
elrpbhbbmfkdW hat Üizmetleri bölümünüI  
 
fpClW rluslararası mesleâ sınıflanÇırma stanÇarÇınıI 
 
İpdW İş sağlığı ve ÖüvenliğiniI 
 
İZibhW mrçseÇürüI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyeOFWBellbçyuI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyePFWaççrmaniI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
Epeviye4FWBellcaptainiI 
 
hhaW hişisel âçruyucu ÇçnanımıI 
 
hAvfm sb BririrkMrŞ bŞvA cloMr EilpT Aka clrkaF W ltelÇe unutulan veya 
âaybçlupI âçnuğun çtelÇen ayrılmasınÇan sçnra bulunan eşyaların âayÇeÇilÇiği fçrmuI 
 
hlkrh AsAkp cloMrWEmAfa lrT cloMrF hçnuâ aÇına ön âasaÇan çnay şartı ile 
yapılan Üarcamalar âarşılığı için Çüzenlenen fçrmuI 
 
MbMloAkarMW ltel yönetimi tarafınÇan çıâarılanI uyulması zçrunlu çlan yazılı bilÇiriminiL 
âçnuâ veya çtel aÇına ön âasaÇan çnay şartı ile yapılan ÜarcamayıI 
 
oLCEollM CeAkdbFW hçnuâ çÇa ÇeğişiminiI 
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pTfChboWEBAdAg bTİhbTİF hçnuâların bavullarına yapıştırılan çtelin amblemiI aÇresiI vbK 
bilÖilerle birliâte âçnuğa ait bilÖilerin âayıt eÇilÇiği etiâetleriI 
 
TbcoİŞATW aöşemenin ÖereâtirÇiği bütün parçaları veya eşyanın tümünüI 
 
tAhbJrm CAii ErvAkafoMAFW hçnuğu telefçnla arayaraâ uyanÇırma işleminiI 
 
PxP MbTlarW BaÖaj Üizmetleri Öörevlisinin âçnuâ âapısına P âere vurup “bellbçy” Çiye 
seslenmesi ve bu işlemi iâi âez ÇaÜa teârarlaması metçÇunuI 
 
sfm Esbov fMmloTAkT mboplkFW Ççâ önemli âişiyiI  
 
sAoaİvA EpefcTFW Çalışma zaman aralığınıI 
 
sAoaİvAiAo AoApf İibTİŞİM abcTboİ Eilld BllhF W oesepsiyçnÇa varÇiyalar 
arasınÇa mesajI bilÖi aâtarımı sağlayan Çefteri  
 
ifaÇe eÇerK 
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İÇİkabhİibo 

 

NK GİRİŞ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S 

OK Mbpibh TAkfTfMf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 

OKNK Meslek Tanımı KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki ver KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
OKPK pağlıkI düvenlik ve Çevre ile ilÖili aüzenlemelerKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
OK4K Meslek ile ilÖili aiğer Mevzuat KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T 
OKRK Çalışma lrtamı ve hçşulları KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 
OKSK Mesleğe İlişkin aiğer dereklilikler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U 

PK Mbpibh molcİLİ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 

PKNK dĞrevlerI İşlemler ve Başarım Ölçütleri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON 
PKPK BilÖi ve Beceriler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OO 
PK4K Tutum ve aavranışlar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP 

4K ÖiÇMbI abĞboibkaİoMb ve BbidbibkaİoMb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ 
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NK GİRİŞ 

hapı hçnuâ harşılama ve BaÖaj eizmetleri dörevlisi EBellbçyF Epeviye OF ulusal mesleâ 

stanÇarÇı RRQQ sayılı jesleâi veterliliâ hurumu EjvhF hanunu ile anılan hanun uyarınca 

çıâartılan “rlusal jesleâ ptanÇartlarının eazırlanması eaââınÇa vönetmeliâ” ve “jesleâi 

veterliliâ hurumu peâtör hçmitelerinin huruluşI dörevI Çalışma rsul ve bsasları eaââınÇa 

vönetmeliâ” Üüâümlerine Ööre jvh’nın ÖörevlenÇirÇiği qKCK hültür ve qurizm BaâanlığıI 

AâÇeniz quristiâ ltelciler ve İşletmeciler Birliği EAhqlBFI quristiâ ltelcilerI İşletmeciler ve 

vatırımcılar Birliği EqrolBF tarafınÇan ÜazırlanmıştırK  

 

hapı hçnuâ harşılama ve BaÖaj eizmetleri dörevlisi EBellbçyF  Epeviye OF ulusal mesleâ 

stanÇarÇıI seâtörÇeâi ilÖili âurum ve âuruluşların Öörüşleri alınaraâ ÇeğerlenÇirilmişI jvh 

qurizmI hçnaâlamaI viyeceâ-İçeceâ eizmetleri peâtör hçmitesi tarafınÇan incelenÇiâten sçnra 

jvh vönetim hurulunca çnaylanmıştırK 
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OK Mbpibh TAkfTfMf 

OKNK Meslek Tanımı 
 

hapı hçnuâ harşılama ve BaÖaj eizmetleri dörevlisi EBellbçyF  Epeviye OFI âçnuâların 
âarşılanması ve uğurlanmasıI baÖajların taşınmasıI âçnuâların çÇalara çıâarılıp yerleştirilmesiI 
lçbi Çüzeninin sağlanmasıI pçstaların iletilmesiI Çanışma işlemlerinin yerine ÖetirilmesiI âçnuâ 
araçları ile ilÖilenilmesi Öibi Üizmetleri belirli bir süre içerisinÇe yapma bilÖi ve becerisine saÜip 
âişiÇirK 
 
 

OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki ver 
 

fpCl MUW   VSON EhuryelerI paâet Çağıtıcıları ve baÖaj taşıyıcılarıF  
 

 
OKPK pağlıkI düvenlik ve Çevre ile ilÖili aüzenlemeler 

 
OUTO payılı Çevre hanunu  
 
QURT payılı İş hanunu  
 
RMS payılı pçsyal piÖçrtalar hanunu  
 
RRNM payılı pçsyal piÖçrtalar ve denel pağlıâ piÖçrtası hanunu  
 
İş pağlığı ve düvenliği hurulları eaââınÇa vönetmeliâ  
 
OTQNT payılı İş pağlığı ve düvenliğine İlişâin qeÜliâe pınıfları iistesi qebliği  
 
dürültü vönetmeliği  
 
penÇiâalar hanunu  
 
hha vönetmeliği  
 
 
GAyrıcaX iş sağlığı ve Öüvenliği ve çevre ile ilÖili yürürlüâte çlan âanunI tüzüâ ve yönetmeliâlere 

uyulması ve âçnu ile ilÖili risâ analizi yapılması esastırK 

 
OK4K Meslek ile ilÖili aiğer Mevzuat 

 
PPMU payılı jesleâi bğitim hanunu  
 
İş hanununa İlişâin cazla Çalışma ve cazla pürelerle Çalışma vönetmeliği  
 
jesleâi ve qeâniâ bğitim vönetmeliği  
 
GAyrıcaX mesleâ ile ilÖili yürürlüâte çlan âanunI tüzüâ ve yönetmeliâlere uyulması esastırK 
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OKRK Çalışma lrtamı ve hçşulları 
 

hapı hçnuâ harşılama ve BaÖaj eizmetleri dörevlisi EBellbçyF Epeviye OF özel ya Ça âamuya ait 
turizm âçnaâlama işletmelerinin âçnuâ âarşılamaI baÖaj taşıma Üizmetlerinin verilÇiği lçbiI çtel 
ve çÇa âatları Öibi yerlerÇe Öörev yaparK qeâniâ servisI ÇamaşırÜaneI ˆn bürçI BaÜçeI juÜasebeI 
İnsan haynaâlarıI düvenliâI AmbarI pervisI jutfaâI pağlıâ hulübü Öibi bölümlerle işbirliği 
içinÇe çalışırK aüşmeI âaymaI bel fıtığıI varis Öibi Üastalıâlara ve Öörünmeyen âazalara âarşı 
Öereâli önlemler alınmalıdırK Çalışma çrtamı yçğun ve stresliÇirK qatil ÖünlerinÇe çalışmaI 
varÇiya usulü ve fazla çalışma söz âçnusu çlabilirK 

 
 

OKSK Mesleğe İlişkin aiğer dereklilikler 
 

Bu mesleâte çalışan âişilerin âapalı alan âçrâusunun çlmaması ÖereâmeâteÇirK 
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PK Mbpibh molcİLİ 

PKNK dĞrevlerI İşlemler ve Başarım Ölçütleri 
 
 
dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

AKNKN İpd âçnusunÇa işyerinin ve işyeri ÇışınÇaâi âurumların eğitimlerine âatılırK 

AKNKO EğitimlerÇe öğrenÇiâlerini işinÇe uyÖularK 

AKNKP İpd ile ilÖili eÇinÇiği bilÖi ve becerileri ÖüncellerK 

AKNK4 oisâ faâtörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yöneliâ yapılan çalışmalara âatılırK 

AKN Eğitimlere ve tatbiâatlara 
âatılmaâ 

AKNKR vanÖınI selI Çeprem Öibi Ççğal afetlerÇe işletme izleâlerine uyÖun çlaraâ Öörev 
alırK 

AKOKN İpd âçruma ve müÇaÜale araçlarını uyÖun ve çalışır şeâilÇe bulunÇururK 

AKOKO vapılan çalışmaya uyÖun iş elbisesini ve hha’yi Öiyer ve çalışmayla ilÖili uyarı 
işaret ve levÜalarını talimatlar ÇçğrultusunÇa âullanırK 

A 
İş sağlığı ve Öüvenliği 
(İpdF faaliyetlerini 
yürütmeâ 

AKO vasal ve işyerine ait âurallara 
uymaâ 

AKOKP qeÜliâeli Çurumları saptayıp ÖiÇerilmesi için önlemler alır ve amirine bilÇirirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

BKNKN Çevre âçruma yöntemleri âçnusunÇa işyerinin ve işyeri ÇışınÇaâi âurumların 
eğitimlerine âatılırK  

BKNKO EğitimlerÇe öğrenÇiâlerini astlarına öğretereâ işinÇe uyÖularK BKN Çevre âçruma yöntemlerini 
öğrenmeâ 

BKNKP EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi ve becerileri ÖüncellerK  

BKOKN oisâ faâtörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yöneliâ yapılan çalışmalara 
âatılırK  

BKOKO açğal âaynaâları verimli ve tasarruflu bir şeâilÇe âullanırK  

BKOKP Çalışırâen yaptığı uyÖulamaların çevresel etâilerini Öözlemler ve zararlı 
sçnuçlarının önlenmesi çalışmalarına âatılırK  

B Çevre âçruma mevzuatına 
uyÖun çalışmaâ 

BKO Çevresel risâlerin azaltılması 
için çaba Ööstermeâ  

BKOK4 Çalıştığı alanlarÇa bulunan Çönüştürülebilen malzemeleri Ççğru yere iletirK  
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

CKNKN hişisel baâım ve Üijyen âurallarını uyÖularK 

CKNKO Alyans ve saat Üariç tüm mücevÜerat ve taâılarını çıâarırK 

CKNKP İşletmenin belirleÇiği ünifçrmayı ÖiyerK 
CKN İş öncesi âişisel temizliâ ve 

baâım yapmaâ 

CKNK4 İsimliğini ve varsa işletme lçÖçsunu ünifçrmasına taâarK 

CKOKN İş prçÖramını öğrenirK 

CKOKO ltele Öiriş yapacaâ ve ayrılacaâ âçnuâların listesini alırK 

CKOKP ltelÇe Öerçeâleşeceâ Öünlüâ aâtiviteleri öğrenirK 

CKOK4 sarÇiyalar arası iletişim Çefterini çâurK 

CKOKR BilÖi eÇinÇiğine Çair parafını atarK 

CKO İş öncesi Öörev talimatlarını 
almaâ  

CKOKS Ççâ önemli âçnuâlarla amirinÇen alÇığı talimatlar ÇçğrultusunÇa ilÖilenirK 

CKPKN sarÇiyasınÇa âullanacağı araç-Öereç vbK malzemelerini ÇenetlerI eâsiâlerini 
tamamlarK 

C İş çrÖanizasyçnu yapmaâ 

CKP dereâli araç-Öereç ve 
malzemeyi Üazırlamaâ 

CKPKO Araç ve Öerecin âullanıma uyÖunluğunu incelerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aKNKN İşletme izleâleri ÇçğrultusunÇa âçnuğu selamlayaraâ âarşılarK 

aKNKO hçnuğun baÖajı varsa baÖajını taşımasına yarÇım eÇerK 

aKNKP Alınan baÖajlara baÖaj etiâeti yapıştırırK  
aKN hçnuğu âarşılamaâ 

aKNK4 hçnuğun çÇasının verilmesinÇen sçnra baÖaj etiâetine âçnuğun çÇa numarasını 
yazarK 

aKOKN ˆn bürçÇan çÇa anaÜtarınıLâartını alırK 

aKOKO hçnuğa ismi ile Üitap eÇer ve asansöre âenÇisi önÇe yçl Öösterereâ ilerlerK 

aKOKP Asansöre önce misafir sçnra âenÇisi binerK 

aKOK4 hçnuğa çtel ÜaââınÇa âısa bilÖiler verirK 

aKOKR AsansörÇen önce âenÇisi sçnra âçnuâ inerK 

aKO hçnuğa çÇasına âaÇar eşliâ 
etmeâ 

aKOKS hçnuâ çÇasına Ççğru yçl Öösterereâ ilerlerK 

aKPKN PxP metçÇuna Ööre çÇanın uyÖunluğunu Çenetler 

aKPKO lÇa anaÜtarıLâartı ile âapıyı açaraâ çÇayı Çenetler ve önce âçnuâ sçnra Ça 
âenÇisi çÇaya ÖirerK 

a 
hçnuâların çÇa Öiriş 
işlemlerini yapmaâ 
Eaevamı varF 

aKP hçnuğu çÇasına yerleştirmeâ 

aKPKP BaÖajıLbaÖajları âçnuâ çÇasına yerleştirirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aK4KN lÇa içerisinÇeâi tefrişatın ve eleâtrçniâ ciÜazların işletme stanÇartlarına 
uyÖunluğunu Çenetleyereâ âullanımı ÜaââınÇa bilÖi verirK 

aK4KO lÇa ile ilÖili eâsiâliâler varsa tespit eÇip nçt alırK 

aK4KP hçnuğa iyi istiraÜatlarL iyi tatiller Çileyereâ çÇaÇan çıâarK 

aK4 hçnuğa çÇa ÜaââınÇa bilÖi 
vermeâ 

aK4K4 bâsiâliâlerle ilÖili ön bürçya bilÖi verirK 

aKRKN diriş yapacaâ Örup ÜaââınÇa Örubun Öiriş saatiI âişi sayısı ve çÇa sayısı 
ÜaââınÇa ön bürçÇan bilÖileri alırK 

aKRKO drup ÖirmeÇen önce baÖajların ÜanÖi nçâtaÇa tçplanacağını belirlerK 

aKRKP BaÖajlara yapıştırılacaâ baÖaj etiâetlerini ÜazırlarK 

aKR drup Öiriş öncesi Üazırlıâları 
yapmaâ 

aKRK4 BaÖaj arabalarını Üazır bulunÇururK 

aKSKN drup ÖelÇiğinÇe baÖajları eâsiâsiz bir şeâilÇe inÇirirK 

aKSKO drup baÖajlarını önceÇen belirlenen nçâtaÇa tçplarK 

aKSKP drup baÖajlarını aÇet çlaraâ sayıp nçtlar alırK 

aKSK4 qçplam baÖaj sayısını Örup liÇeriLreÜberinÇen öğrenereâ teyit eÇerK 

aKSKR drup baÖajlarına belirlenen baÖaj etiâetlerini yapıştırırK 

aKSKS drup üyelerinin çÇaları belirlenÇiâten sçnra baÖajlarının üzerine çÇa 
numaralarını yazar veya yazılmasını sağlarK 

a 
hçnuâların çÇa Öiriş 
işlemlerini yapmaâ 
Eaevamı varF 

aKS drup Öiriş işlemlerini yapmaâ 

aKSKT drup baÖajları içerisinÇe Üasarlı çlanları bir tutanaâ ile belirleyereâ amirine 
bilÇirirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aKTKN BaÖajları üzerinÇe belirtilen çÇa numaralarına Ööre ayırırK 

aKTKO BaÖajların üzerinÇe belirtilen çÇa numaralarına Ööre çÇalara Çağılımını yaparK aKT drup baÖajlarını çÇaya 
çıâartmaâ 

aKTKP BaÖaj ÇağılımınÇa Üata varsa tespit eÇereâ sçrunu çözerK 

aKUKN ltel Öirişinin ve çtçparâın Çüzenini sağlarK 

aKUKO ltel âapı önü araç trafiğini yönetirK 

aKUKP Aracı ile veya taâsi ile Öelen âçnuğu âarşılarK 

aKUK4 hçnuâ araçlarını işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa parâ eÇerK 

a hçnuâların çÇa Öiriş 
işlemlerini yapmaâ 

aKU 

hçnuâ ÖirişinÇe âapı 
çperasyçnunu yürütmeâ 
 
Ghçnuâ âarşılama ve baÖaj 
Üizmetleri Öörevlisi Epeviye PF 
çlmaÇığı ÇurumlarÇa 

aKUKR hçnuâ araç anaÜtarını ön bürçÇa ya Ça çfisinÇe bulunan listeye âayÇeÇereâ araç 
anaÜtar ÇçlabınÇa âilitli muÜafaza eÇerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKNKN hçnuğa ve işletme birimlerine Çağıtımı yapılacaâ evraâlarıI pçstaları belirleyip 
Öelen “mçsta aefterine” âayıt eÇerK 

bKNKO  hçnaâlamaya Çevam eÇen âçnuâların çÇa numaralarını belirlerK 

bKNKP delmesi beâlenen ve ayrılan âçnuâların pçstalarını ayırırK 

bKN ltele Öelen evraâ ve pçsta 
Çağıtımını yapmaâ 

bKNK4 bvraâları ve pçstanın Çağıtımını yaparaâ âayıt eÇerK 

bKOKN ˆn bürçÇan aranılan âçnuğun ismini öğrenirK 

bKOKO hçnuğu bulmaâ için Üazırlanan yazı pançsunu alırK 

bKOKP hçnuğun aÇını sçyaÇını pançya yazarK 
bKO ltel içinÇe âçnuğa 

ulaşılmasına yarÇımcı çlmaâ 

bKOK4 hçnuğun bulunabileceği meâânlarÇa pançyu ÖezÇirirK 

bKPKN ˆn bürçÇan mesaj iletileceâ âçnuâların isimlerini ve çÇa numaralarını öğrenirK 

bKPKO hçnuğun çÇaÇaLçtelÇe çlup çlmaÇığını öğrenirK 

bKPKP jesajı âçnuğa ya Ça çÇaya iletirK   
bKP hçnuâ mesajlarını iletmeâ 

 

bKPK4 İletilen mesajı işletme izleâlerine Ööre âayıt altına alırK 

bK4KN ryanÇırmaya cevap vermeyen âçnuğun çÇa numarasını ön bürçÇan nçt eÇereâ 
alırK 

bK4KO hçnuğun çÇasına çıâar ve Çiğer çÇaları raÜatsız etmeÇen âapısına vuraraâ 
uyanÇırmaya çalışırK 

b 
 

hçnuâ eizmetlerini 
vürütmeâ 
Eaevamı varF 

bK4 ryanÇırmaya cevap vermeyen 
âçnuâları uyanÇırmaâ  

bK4KP hçnuâ Üala uyanmıyçrsa ön bürçya bilÖi verir ve işletme izleâlerine ve amirinin 
talimatlarına Ööre Üareâet eÇerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKRKN ltele Öiriş çıkış yapanlarınI lçbiÇe çturanların Üal ve Üareâetlerini ÖözlemlerK 

bKRKO aurumu şüpÜeli çlanları tespit eÇerK bKR 
ŞüpÜeli âişileri ön bürçya 
bilÇirmeâ 
 

bKRKP Aciliyetine Ööre amirine ve ilÖili bölümlere Çurumla ilÖili bilÖi verirK 

bKSKN hçnuğun isteâlerini âçnuâtanLön bürçÇan öğrenirK 

bKSKO hçnuğun isteğini ÇışarıÇan maâbuzI fiş ve fatura âarşılığı temin eÇerK 

bKSKP AlÇığı fişI fatura vbK belÖeyi “hçnuâ Avans cçrmu”na eâlerK 

bKSK4 ltel ÇışınÇan temin eÇilen isteâleri âçnuğa ulaştırırK 

bKSKR hçnuâ öÇemeyi yapmamışsa “hçnuâ Avans cçrmu” Çüzenleyereâ âçnuğa 
imzalatırK  

bKS 
hçnuğun çtel ÇışınÇan 
isteâlerini yerine Öetirmeâ 
 

bKSKS İmzalattığı “hçnuâ Avans cçrmunu” ön bürçya verip ÜarcaÇığı beÇeli Öeri alırK  

bKTKN 
hçnuâlarÇan âenÇisine Öelen şiââyetleri ÇinlerK hçnuğa şiââyeti âenÇilerine 
ilettiği için teşeââür eÇerI anınÇa ÖiÇerebileceği şiââyetleri ÖiÇerir ve 
ÖiÇeremeyeceâleri ile ilÖili nçt alırK bKT hçnuâ şiââyetleri ile 

ilÖilenmeâ 

bKTKO Şiââyetlerle ilÖili âenÇi amirine ve ilÖili birime bilÖi verirK 

bKUKN lÇa Çeğişim fçrmu aracılığı ile Çeğişim işlemi Öerçeâleştirileceâ âçnuâ çÇa 
bilÖilerini amirinÇen alırK 

bKU  lÇa Çeğişim işlemini yapmaâ 

bKUKO İşletme izleâleri ÇçğrultusunÇa çÇa Çeğişim işlemini Öerçeâleştirereâ amirini 
bilÖilenÇirirK 

bKVKN hçltuâI çturma ÖrubuI seÜpa tertip ve Çüzenini taâip eÇereâ iÜtiyaç ÜalinÇe 
ÇüzenlerK 

b 
 

hçnuâ eizmetlerini 
vürütmeâ 
 

bKV içbi Çüzenini sağlamaâ 
bKVKO ArızaI âirI leâe Öibi ÇurumlarÇa amirine veya ilÖili bölüme bilÖi verirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

cKNKN BaÖajı alınması istenen âçnuğun çÇa numarasını ön bürçÇan öğrenirK 

cKNKO PxP metçÇuna Ööre âçnuğun çÇaÇa çlup çlmaÇığını ÇenetlerK 

cKNKP lÇaÇan âçnuğa ait eşyaları alır ve ön bürçya ÖetirirK cKN ltelÇen ayrılacaâ âçnuğun 
baÖajlarını çÇaÇan almaâ 

cKNK4 hçnuâ çÇaÇa Çeğil ise çÇayı sçn bir âez Çenetleyip âçnuâ eşyalarını çıkış 
nçâtasına ÖötürürK hayıt Çefterine âayÇeÇerK 

cKOKN Çıkış işlemlerinin yapılmasını beâlerK 
cKO hçnuğu uğurlamaâ 

cKOKO hçnuğuI işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa Öünün saatine Ööre uğurlarK 

cKPKN 
Eşyaların niteliğiniI âime ve ÜanÖi çÇaya ait çlÇuğunuI ÜanÖi tariÜ ve saatte 
ÜanÖi çtel persçneli tarafınÇan teslim alınÇığınıI ne zaman ve âim tarafınÇan 
alınacağını baÖaj âartına yazarK cKP bmanete alınacaâ eşyalar için 

baÖaj âartı Çüzenlemeâ 

cKPKO BaÖaj âartının bir nüsÜasını âçnuğa teslim eÇerK 

cK4KN bmanete alınacaâ eşyayı özelliâlerine Ööre baÖaj çÇasına yerleştirirK 
cK4 bmanete alınan eşyaları baÖaj 

çÇasına almaâ 
cK4KO bmanete alınan eşyaların baÖaj âart numarasını emanet Çefterine yazarK 

cKRKN hçnuâtan baÖaj âartını isterK 

cKRKO BaÖaj âartının üstünÇeâi bilÖileri ÇenetlerK 

cKRKP BaÖaj âartınÇa belirtilen eşyayı emanet çÇasınÇan Öetirereâ âçnuğa teslim eÇerK 

c 
hçnuâların çÇa çıkış 
işlemlerini yapmaâ 
 Eaevamı varF 

cKR bmanete alınan eşyaları teslim 
etmeâ 

cKRK4 bmanet Çefterine teslim eÇilÇiği tariÜiI saati ve teslim alan âişinin aÇı ve sçyaÇını 
nçt alırK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

cKSKN Ayrılacaâ Öruplara ait bilÖileri ön bürçÇan taâip eÇerK 

cKSKO Çıkış yapacaâ ÖrupLÖruplar ÜaââınÇa baÖaj alınış saatiI çıkış saati Öibi bilÖileri 
alırK cKS drup çıkışı öncesi Üazırlıâları 

yapmaâ 

cKSKP Ayrılacaâ Örubun baÖajlarının tçplanacağı yeri belirlerK 

cKTKN Çıkış yapacaâ Örup çÇalarını nçt alırK 

cKTKO BaÖaj alınış saatine Ööre âatları Öezereâ Öruba ait baÖajları lçbiye önceÇen 
belirlenen yere inÇirirK 

cKTKP Bütün baÖajlar inÇiâten sçnra baÖajları sayaraâ âayıt altına alırK 

cKTK4 bâsiâ ya Ça fazla çıâması ÇurumunÇa Örup liÇeri ile iletişime ÖeçerK 

cKTKR BaÖajları çtçbüse yerleştirirK 

cKTKS drup ayrılmaÇan önce ön bürçÇan Örup çıkış işlemlerinin tamamlanÇığına Çair 
çnay alırK 

cKT drup çıkışını yapmaâ 

cKTKT drup çıkış yaptıâtan sçnra sçn Çenetimleri yapar veya yapılmasını sağlarK 

cKUKN ˆn bürçÇan aracı Üazırlanmasını istenen çÇa numaralarını alırI araç plaâalarını 
teyit eÇer ve âçnuâ aracını çtçparâtan ÖetirirK 

cKUKO hçnuâ talep ettiği taâÇirÇe yer-yön bilÖilenÇirmesi yaparK 

c hçnuâların çÇa çıkış 
işlemlerini yapmaâ 

cKU 

hçnuâların aracının 
Üazırlanmasıyla ilÖilenmeâ 
 
Ghçnuâ âarşılama ve baÖaj 
Üizmetleri Öörevlisi Epeviye PF 
çlmaÇığı ÇurumlarÇa cKUKP Aracı çlmayan âçnuâların taâsi iÜtiyacını âarşılarK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

dKNKN aüzenleneceâ ve temizleneceâ bölümü tespit eÇerK 

dKNKO qemizliâ için Öereâli malzemeyi temin eÇerK  dKN Bölümüne ait çfisI arşiv ve 
Çepçları temizlemeâ 

dKNKP aüzenleme ve temizliği yaparK 

dKOKN Bulunan eşyaların cinsleriI renâleriI bulunÇuğu tariÜI yer ve bulan âişinin aÇını 
belirtereâ işletme izleâlerine Ööre belirlenmiş bölüme teslim eÇerK dKO 

hayıp ve bulunmuş eşya ile 
ilÖili işletme izleâlerini 
uyÖulamaâ  dKOKO İlÖili bölümün ÇüzenleÇiği “hayıp ve Bulunmuş bşya cçrmunu” imzalarK 

dKPKN sarÇiyası esnasınÇa Öerçeâleşen önemli çlayları nçt alırK 

dKPKO Bir sçnraâi varÇiyaÇa yapılması ve taâip eÇilmesi Öereâen işlemleri nçt alırK dKP sarÇiyalar Arası İletişim 
aefterine nçt yazmaâ 

dKPKP sarÇiyalar arası iletişim Çefterine nçt alÇığı işlemlerin açıâlamalarını 
varÇiyasını Çevrettiği persçnele sözlü çlaraâ Ça aâtarırK 

dK4KN hçnuâ tarafınÇan astlarına ve âenÇisine verilen ÜeÇiyeleri üstlerine imzalattığı 
“bşya Çıkış cçrmu” ile âabul eÇerK dK4 

hçnuâ tarafınÇan verilen 
ÜeÇiyeleri izleâlere uyÖun 
âabul etmeâ dK4KO İşyerinÇen ayrılmaÇan önce ilÖililere “ bşya Çıkış cçrmunu” ÖösterirK 

dKRKN içbiÇeâi baÖaj Üareâetlerine Çiââat eÇerK 
dKR ŞüpÜeli baÖajları ön bürçya 

bilÇirmeâ dKRKO ltel içerisinÇe ilÖilenÇiğiI taâip ettiği baÖajlarÇa Çiââat çeâici ağırlıâI sesI 
saÜipsizliâ vbK Çurumları tespit ettiğinÇe ön bürçya bilÖi verirK 

dKSKN sarÇiyası bçyunca âullanÇığı eâipmanları çalışır ÇurumÇa Çevir alan persçnele 
teslim eÇerK 

dKSKO Bçzulan Ççnanımları tespit eÇereâ “qeâniâ pervis Arıza cçrmu “ ÇçlÇuraraâ 
amirine bilÖi verirK 

d sarÇiya sçnu işlemlerini 
yapmaâ 

dKS hullanÇığı araç ve Öereç 
teslimatını yapmaâ  

dKSKP hullanÇığı ünifçrmayı Öereâli ise çamaşırÜaneye temizlenmesi için bıraâırK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

eKNKN eer türlü yayınıI yeniliği ve teânçlçjiâ çalışmaları taâip eÇerK 

eKNKO İşletme içinÇeâi yayınları taâip eÇerK eKN jesleği ile ilÖili yayınları 
taâip etmeâ 

eKNKP ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖularK 

eKOKN eizmet içi eğitimlere âatılırK 

eKOKO İşi ile ilÖili Çemçları izlerK 

eKOKP İşletmenin isteÇiği ve önerÇiği âurs ve seminerlere âatılırK 

eKOK4 hişisel Öelişimini artırıcı etâinliâlere EtçplantıI ÖeziI ÖözlemI fuarF âatılırK 

eKO hurs ve seminerlere âatılmaâ 

eKOKR ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖularK 

eKPKN İşletme prensiplerini öğretirK 

e jesleâi Öelişim 
etâinliâlerine âatılmaâ 

eKP veni Öelen persçnele yarÇımcı 
çlmaâ 

eKPKO varÇım isteyen persçnele işi ile ilÖili yarÇımÇa bulunurK 
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PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman 
 

NK Ambar talep fişi 

OK AjanÇa 

PK Arıza fçrmu 

QK BaÖaj Arabaları  
 
RK BaÖaj btiâeti 

 
SK BaÖaj hartı 

 
TK BilÖisayar 

UK aepç malzeme çeâme fçrmu 

VK bmanet baÖaj Öiriş ve çıkış âayıt fçrmu 

NMK bmanet eşya fçrmu 

NNK Eşya çıkış fçrmu 

NOK delen ÖiÇen pçsta âayıt Çefteri 
 
NPK drup çÇa ve isim listesi fçrmu 

NQK hçnuâ avans fçrmu EpaiÇ çut fçrmuF 

NRK jesleâi yayınlar  

NSK lfis malzemeleri 

NTK ltel reÜberi 

NUK merfçrmans ÇeğerlenÇirme fçrmu 

NVK pürücü belÖesi 

OMK ŞeÜir reÜberi 

ONK qaâvim  

OOK qelefçn 

OPK qelsiz veya çağrı ciÜazı 

OQK sarÇiyalar arası iletişim Çefteri 
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PKPK BilÖi ve Beceriler 
 

NK Analitiâ Çüşünme yeteneği 

OK AraçI Öereç ve Ççnanım bilÖisi  

PK Çevre Çüzenlemeleri bilÖisi 

QK bl becerisi  

RK dörsel beceri 

SK eijyen bilÖisi 

TK İletişim becerisi 

UK İpd bilÖisi  

VK halite âçntrçl prensipleri bilÖisi 

NMK hayıt tutma bilÖisi 

NNK jesleğe ilişâin yasal Çüzenlemeler bilÖisi 

NOK jesleâi terim bilÖisi 

NPK Öğretme becerisi 

NQK mrçblem çözme becerisi 

NRK oapçrlama bilÖisi 

NSK pçrumluluğunÇaâi persçneli yönetebilme becerisi 

NTK vabancı Çil bilÖisi Eqemel ÇüzeyÇeF 

NUK waman yönetimi bilÖisi 
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PK4K Tutum ve aavranışlar 
 
NK Araştırmacı çlmaâ 

OK Çevre âçrumaya âarşı Çuyarlı çlmaâ 

PK aetaycı çlmaâ 

QK aiââatli çlmaâ 

RK aürüst ve Öüvenilir çlmaâ 

SK Eğitimci ve eğitime açıâ çlmaâ 

TK bâip ruÜuyla çalışmaâ 

UK bnerjiâ çlmaâ 

VK düler yüzlü çlmaâ 

NMK İnisiyatif almaâ 

NNK hararlı çlmaâ 

NOK hişisel Üijyenine Çiââat etmeâ 

NPK ̂ nÖörülü çlmaâ  

NQK mersçneline örneâ çlmaâ 

NRK pabırlı çlmaâ 

NSK Sır saâlamaâ 

NTK pçğuââanlı çlmaâ 

NUK pçrumluluâ saÜibi çlmaâ 

NVK varatıcı çlmaâ  

OMK veniliâlere açıâ çlmaâ 
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4K ÖiÇMbI abĞboibkaİoMb ve BbidbibkaİoMb 

hapı hçnuâ harşılama ve BaÖaj eizmetleri dörevlisi Epeviye OF mesleâ stanÇarÇını esas alan ulusal 
yeterliliâlere Ööre belÖelenÇirme amacıyla yapılacaâ ölçme ve ÇeğerlenÇirmeI Öereâli şartların 
sağlanÇığı ölçme ve ÇeğerlenÇirme merâezlerinÇe yazılı veLveya sözlü teçriâ ve uyÖulamalı 
çlaraâ ÖerçeâleştirileceâtirK 

 
ˆlçme ve ÇeğerlenÇirme yöntemi ile uyÖulama esasları bu mesleâ stanÇarÇına Ööre Üazırlanacaâ 
ulusal yeterliliâlerÇe ÇetaylanÇırılırK ˆlçme ve ÇeğerlenÇirme ile belÖelenÇirmeye ilişâin işlemler 
jesleâi veterliliâI pınav ve BelÖelenÇirme vönetmeliği çerçevesinÇe yürütülürK 
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bkW Meslek ptanÇarÇı eazırlama pürecinÇe dĞrev Alanlar 
 
NK Meslek ptanÇarÇı eazırlayan huruluşun Meslek ptanÇarÇı bkibi 

 

kursin kAMifI hültür ve qurizm Baâanlığı-vayÖın bğitim aairesi Şube jüÇürü  

   

ciÖen hrkTI hültür ve qurizm Baâanlığı-ˆğretici 

 

İsa vAviAI hültür ve qurizm Baâanlığı-rzman varÇımcısı 

 

Cezzim ÖZabMİoI hültür ve qurizm Baâanlığı-bğitici 

 

vüâsel BAŞAoAkI hültür ve qurizm Baâanlığı-bğitici 

 

AbÇullaÜ aroMrŞI AâÇeniz quristiâ ltelciler ve İşletmeciler Birliği-bğitim hççrÇinatörü  

 

İsmail TAŞabMİoI quristiâ ltelcilerI İşletmeciler ve vatırımcılar Birliği-lfis jüÇürü 

 

 

OK Teknik Çalışma drubu ¸yeleri 

 

Cemal elŞd¸i   eiltçn eçtel-İpqAkBri 

 

hK lÖün TroAkif   aeÇeman eçtel-İpqAkBri 

 

sçlâan LİMlkCriAo  CçnraÇ eçtel-İpqAkBri 

 

justafa AĞd¸i   haya Beleâ eçtel-AkqAivA 

 

Buraâ aroMrŞ   siâinÖen nuality oesçrt-AkqAivA 

  

Ceren aAiaAi    siâinÖen nuality oesçrt-AkqAivA 

 
AK ˆzÖür Z¸icİhAo   ACClo jercur dranÇ eçtel BAeobvk 
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 dĞrüş İstenen hişiLhurum ve huruluşlar 

 
hrorMLhrorirŞiAo 
 
NK aevrimci İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu  

OK eaâ İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu  

PK hüçüâ ve lrta ˆlçeâli İşletmeleri deliştirme ve aesteâleme İÇaresi Başâanlığı  

QK qKCKÇalışma ve pçsyal düvenliâ Baâanlığı 

RK qKCK hültür ve qurizm Baâanlığı 

SK qKCK jilli bğitim Baâanlığı EÇıraâlıâ ve vayÖın bğitim denel jüÇürlüğüF 

TK qKCK jilli bğitim Baâanlığı Emrçjeler hççrÇinasyçn jerâezi BaşâanlığıF 

UK qKCK jilli bğitim Baâanlığı Eqicaret ve qurizm ˆğretimi denel jüÇürlüğüF 

VK qKCK vüâseâöğretim hurulu Başâanlığı  

NMK qürâ ptanÇartları bnstitüsü  

NNK qürâiye bsnaf ve panatâârları hçnfeÇerasyçnu  

NOK qürâiye İş hurumu  

NPK qürâiye İşçi penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu  

NQK qürâiye İşveren penÇiâaları hçnfeÇerasyçnu  

NRK qürâiye lÇalar ve Bçrsalar Birliği  

NSK qürâiye peyaÜat Acenteleri Birliği  

 

aiğer EpbkaİhALpThLBİoiİhF 
 

NK bÖe BölÖesi panayi lÇası 

OK ltelI içâanta ve bğlence veri İşçileri penÇiâası   

PK mrçfesyçnel ltel vöneticileri aerneği 

QK qürâ panayicileri ve İşaÇamları aerneği  

RK qürâiye ltelI içâantaI ainlenme verleri İşçileri penÇiâası 

SK qürâiye ltelciler ceÇerasyçnu  

TK qürâiye qurizm vatırımcılar aerneği  
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¸kİsbopİTb sb lhriiAoW 
 
NK Anâara Çanâaya İjhB AnaÇçlu ltelciliâ ve qurizm jesleâ iisesi  

OK Anâara venimaÜalle AnaÇçlu ltelciliâ ve qurizm jesleâ iisesi 

PK AâÇeniz ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği ve ltelcililiâ vüâseâ lâulu  

QK Balıâesir ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği ve ltelciliâ vüâseâ lâulu  

RK Başâent ¸niversitesi İâtisaÇi ve İÇari Bilimler caâültesi qurizm İşletmeciliği Bölümü  

SK Bilâent ¸niversitesi qurizm ve ltelciliâ jesleâ vüâseâ lâulu  

TK Bçğaziçi ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği Bölümü  

UK Bursa AnaÇçlu ltelciliâ ve qurizm jesleâ iisesi  

VK bÖe ¸niversitesi Çeşme qurizm ve ltelciliâ vüâseâ lâulu  

NMK brciyes ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği ve ltelciliâ vüâseâ lâulu 

NNK bsâişeÜir AnaÇçlu ¸niversitesi qurizm ve ltel İşletmeciliği vüâseâ lâulu  

NOK dazi ¸niversitesi qicaret ve qurizm bğitim caâültesi  

NPK jarmara ¸niversitesi pçsyal Bilimler jesleâ vüâseâ lâulu  

NQK jersin ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği ve ltelciliâ vüâseâ lâulu 

NRK juğla ¸niversitesi qurizm İşletmeciliği ve ltelciliâ vüâseâ lâulu 

NSK kamıâ hemal ¸niversitesi jarmara breğlisi jesleâ vüâseâ lâulu  

 

lTbiibo 

 
NK Anâara aeÇeman eçtel 

OK Anâara eiltçn eçtel  

PK Anâara pÜeratçn eçtel 

QK Anâara pwiss eçtel 

RK Anâara jetrçpçlitan eçtel 

SK Anâara eçtel OMMM 

TK Anâara İçâale eçtel 

UK Anâara hent eçtel 

VK hapaÇçâya meri qçwer 

NMK hapaÇçâya iyâia içÇÖe 

NNK İzmir pwiss eçtel 

NOK İzmir Balççva qermal eçtel 

NPK İzmir mırıl eçtel EÇeşmeF 
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NQK Altınyunus eçtel EÇeşmeF 

NRK İzmir pÜeratçn eçtel 

NSK Çeşme pÜeratçn eçtel 

NTK İzmir qusan beacÜ EhuşaÇasıF 

NUK hçrumar eçtel EhuşaÇasıF 

NVK Aqua eçtel EjarmarisF 

OMK Antalya Best testern eçtel 

ONK Antalya aeÇeman eçtel 

OOK Antalya Şampiyçn qatil höyü 

OPK Antalya uanaÇu eçtel EBeleâF 

OQK Antalya Calista eçtel EBeleâF  

ORK Antalya ietçnia eçtel EBeleâF 

OSK Çanaââale Aâçl eçtel 

OTK Çanaââale Cçlin eçtel  

OUK Bçlu Abant eçtel 

OVK aiyarbaâır hlas eçtel 

PMK brzurum mçlat oenaissance eçtel 

PNK rrfa aeÇeman eçtel 

POK rrfa CevaÜir hçnuâevi 

PPK daziantep dranÇ eçtel 

PQK quğcan eçtel  

PRK qrabzçn wçrlu dranÇ eçtel 

PSK oize aeÇeman eçtel  

PTK lrÇu BelÇe eçtel 

PUK catsa valçın eçtel 

PVK İstanbul Çırağan eçtel  

QMK İstanbul iaresse marâ eçtel 

QNK papanca oicÜmanÇ ppa eçtel 

QOK papanca düral eçtel 

QPK İstanbul  AâÖün eçtel 

QQK Barcelç mremium bresin qçpâapı 

QRK By ltell 

QSK Ceylan fntercçntinental 

QTK Crçwne mlaza İstanbul llÇ City 
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QUK CçnraÇ fnternatiçnal 

QVK Çırağan malace hempinsâi 

RMK Çınar eçtel 

RNK bser mremium eçtel C ppa Büyüâçeâmece 

ROK aeÇeman eçtel İstanbul 

RPK aivan eçtel 

RQK cçur peasçns At qÜe BçspÜçrus 

RRK dranÇ CevaÜir eçtel  

RSK dranÇ vüâseliş eçtel 

RTK eçliÇay fnn İstanbul Airpçrt eçtel 

RUK eçliÇay fnn İstanbul City 

RVK eyatt oeÖency 

SMK İstanbul jarriçtt Asia eçtel 

SNK İstanbul pürmeli eçtel  

SOK İstanbul eiltçn eçtel  

SPK pÜeratçn İstanbul jaslaâ 

SQK haya oamaÇa mlaza eçtel 

SRK hlassis oesçrt eçtel 

SSK humburÖaz mrincess eçtel  

STK ieÖacy lttçman eçtel  

SUK jövenpicâ eçtel İstanbul 

SVK lrtaâöy mrincess eçtel 

TMK mapillçn AyscÜa eçtel EBeleâF  

TNK mçlat oenaissance eçtel 

TOK mçlat oenaissance brzurum ltel 

TPK oaÇissçn pas  Cçnfeence C Airpçrt eçtel 

TQK oaÇissçn pas BçspÜçrus eçtel 

TRK oamaÇa mlaza İstanbul eçtel 

TSK oicÜmçnÇ tellness papanca 

TTK parıâamış qçpraâ eçtel 

TUK pwissçtel Anâara 

TVK pwissçtel-qÜe BçspÜçrus 

UMK punset BeacÜ eçtel 

UNK qaâsim fnternatiçnal Abant 
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UOK qaâsim fnternatiçnal jersin  

UPK qÜe dreen marâ Bçstancı 

UQK qÜe dreen marâ jerter 

URK qÜe jarmara İstanbul 

USK qÜe oitz Carltçn eçtel 

UTK qÜe mlaza eçtel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


