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TboİMiboI pİMdbibo sb hfpAiTMAiAo 
 

ACbkTbW A ÖrubuI B ÖrubuI C Örubu çlaraâI âçnaâlamaI ulaşımI reÜberliâI çevre Öezileri 
Öibi Üizmetleri paâet çlaraâ Üazırlayan ve tüâeticiye uyÖun fiyatlarla sunan turizm 
âuruluşlarınıI 
 
AaİpvlkW earcama pusulasınıI 
 
AoAÇW Bir işi yapmaâta veya sçnuçlanÇırmaâta ÖücünÇen yararlanılan nesneyiI 
 
BrirkMrŞ bŞvA cloMrW hçnuâ tarafınÇan unutulmuş ya Ça âaybeÇilmiş âçnuâ şaÜsi 
eşyalarının bulunması ÇurumunÇa eşyanın Öenel Çurumu ile ilÖili bilÖileri içeren fçrmuI 
 
ClMmibMbkTAov EClMmFW BeÇelsiz âçnaâlayan âçnuğuI 
 
CebCh fk ECLfkFW hçnuğun Öiriş işlemlerinin yapılaraâ çÇasının verilmesi işleminiI 
 
CebCh lrT ECL lrTFW hçnuğun çtelÇen ayrılışınıI 
 
abmAoTMAkW BölümüI 
 
abMlW qanıtım amaçlı ÖösterileriI 
 
abmlZİT EÖk hApA AifkafpfFW hçnuâlarÇan çtele Öirişte veya Çiğer zamanlar öÇeme 
alınÇığı zaman âullanılan fçrmuI 
 
aÖsİZ AifM BloaolprW hçnuâ Üesaplarını âapatırâen veya özel ÜarcamalarınÇa 
âullanmaâ üzere Çövizlerini qürâ iirası’na çevirmeâ isteÇiâlerinÇe âullanılan fçrmuI 
 
bohbk AvofiMA EbAoiv CebChJlrTFW hçnuğun rezervasyçnunÇa veya çtele 
âabulünÇe belirttiği CLl tariÜinÇen önce çtelÇen ayrılmasınıI 
 
EŞvA ÇfhfŞ cloMrW hçnuâ tarafınÇan persçnele verilen ÜeÇiyelerin âabulü için Çüzenlenen 
fçrmuI 
 
bhpToAW hçnuğun çtel içinÇe yaptığı Üarcamaların Öenel aÇınıI 
 
cliİlW jisafirlerin âçnaâlamaları süresince Üarcamalarının âayÇeÇilÇiği Üesap cetveliniI 
 
cliİl eAsrZrW hçnuâ aÇına açılan fçlyçların ve aÇisyçnları bir araÇa tutmaâ için 
âullanılan ÜazneyiI 
 
dbobÇW Belirli bir işi yapmaâ için âullanılması Öereâen maÇÇeleriI materyaliI 
 
d¸ki¸h M¸ŞTboİ iİpTbpİW hçnaâlama işletmeleri tüm âçnuâların isminiI çÇa 
numarasıI fiyatı ve âişi sayısını Öösteren resmi çnaylı ve sıra numaralı Öünlüâ âçnuâlar 
listesiniI 
 
d¸k plkr İŞibMiboİW oesepsiyçnÇa Öünü âapatma ve âapattıâtan sçnra alınan 
rapçrlarıI 
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dorm MbMloAkarMrW drupların Öeliş tariÜinÇen önce Öeleceâ âişilere ait âçnaâlama 
bilÖilerinin ilÖili bölümlere iletmeâ için âullanılan fçrmuI 
 
eLhW hat Üizmetleri bölümünüI 
 
İhoAM hAoTfW hçnuâlar çtele ÖelÇiâleri zaman çtel yönetimi tarafınÇan ücretsiz çlaraâ 
içâiI âçâteyl veya âaÜvaltı Öibi bazı iâramlar verilebilirliliğini Öösteren fçrmuI 
 
İkclW BilÖiyiI 
 
İpdW İş sağlığı ve ÖüvenliğiniI  
 
hAT eİZMbTiboİ plorMirpr oAmlorW ltelÇeâi tüm çÇaların Çurumunu EÇçluI 
bçşI meşÖulI arızalıF Öösteren periyçÇiâ çlaraâ Üer Öün iâi âez eLh tarafınÇan “lÇa 
qemizleme ve aüzenleme dörevlisi oapçru” Çenilen fçrmÇan alınan bilÖilere Ööre Üazırlanan 
rapçruI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyeOFWBellbçy’uI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyePFWaççrman’iI 
 
hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
Epeviye4FWBellcaptain’iI 
 
hAoA iİpTb EBiACh ifpTFW eesabını öÇemeÇen ÖiÇen veya işletmeye alınması saâıncalı 
Öörülen âişiler için tutulan listeyiI  
 
hBpW hişi bilÇirim sisteminiI 
 
hlkrh AsAkp cloMr EmAfa lrT cloMrFWhçnuâ aÇına ön âasaÇan çnay şartı ile 
yapılan Üarcamalar âarşılığı için Çüzenlenen fçrmuI 
 
hlkAhiAMA Bbidbpİ E obdİpToATflk CAoa FW hçnuâ ile çtel arasınÇa sözleşme 
niteliğini taşıyan âartıI  
 
hlkAhiAMA TbpİSİ dİRİŞ sb dbCbibMb cloMrW ltelÇe âçnaâlayan âçnuâların 
uyruâ ve iâamet ettiâleri ülâe bilÖilerini içeren ve qKC hültür ve qurizm Baâanlığı’nca 
belirtilen süreler içerisinÇe ve rutin çlaraâ bu âuruma iletilen bülteniI 
 
hlkrh AkhbT cloMiAofW hçnuâların çtelÇen memnun çlup çlmaÇıâlarının 
bilinmesiI şiââyetlerin neler çlÇuğunun tespit eÇilmesi için âullanılan fçrmlarıI 
 
MbpAg AiMA cloMrW hçnuâlara bıraâılan mesajların âayÇeÇilÇiği fçrmuI 
 
MrTABAhATW AnlaşmaI uzlaşmayıI 
 
kl peltW oezervasyçn âesinleşmesine rağmen çtele EÜiç bilÖi vermeÇen ya Ça Öeç bilÖi verereâF 
ÖiÇilmeÇiği taâÇirÇe bir Öece ile âalış süresinin tamamı âaÇar çlan süre için çtel tarafınÇan öÇemenin 
talep eÇilmesi işleminiI 
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laA BilhAgfW oezervasyçnlu âçnuâlara çÇa taÜsis işlemini ve çÇaların satışa 
âapatılmasınıI 
 
laA sb cİvAT abĞİŞİM cloMrW hçnuâ çÇasınÇa ÜerÜanÖi bir arıza neÇeniyle 
Çeğişiâliâ isterseI çÇa ücreti veya çÇaÇaâi âişi sayısınÇa bir Çeğişiâliâ çlmuşsa Çüzenlenen 
fçrmuI 
 
laA AkAeTAo hAoTfW hçnuğun çÇayı açmaâ için anaÜtar yerine âullanÇığı âartıI 
 
lTlMApvlk molĞoAMfW BilÖisayar üzerinÇenI rezervasyçnÇan faturalamaya âaÇar 
tüm âçnuâ ağırlama sürecinin taâip eÇilÇiğiI Üer türlü âçnaâlama tesisinin çalışma tarzına 
uyum sağlayabilen yönetim sisteminiI 
 
ÖkhApA AifkafpfW denelliâle âçnuâtan alınan ön öÇemeyi belÖelenÇirmeâ amacıyla 
âullanılan fçrmuI 
 
ÖkhApA absİo oAmlorLTrTAkAĞfW eer varÇiya sçnunÇa ve ya başınÇa ön âasa 
Öerçeâleşen işlemlere ait sayımların ve Çenetimlerin yapılması esnasınÇa Çüzenlenen fçrmuI 
 
mApAmloTW masapçrtI yabancı bir ülâeye ÖiÇeceâ çlanların âimliâlerini ibraz etmelerini 
sağlayanI İnÖilizce veLveya bir başâa yabancı Çille birliâte Üazırlanmış çlan ve saÜibinin 
âimliâ bilÖilerini içeren uluslararası bir âimliâ belÖesiniI 
 
mliİp oAmlorW ltelÇe âçnaâlayan âçnuâların listesinin Öece varÇiyasınÇa emniyete 
ÖönÇerilmesi işleminiI 
 
obZbosApvlkW hçnuğun işletmeye ÖelmeÇen âenÇisi için çÇaI yer ayırtması işleminiI 
 
ollMİkd iİpTW deleceâ Öruptaâi âişilere ait çÇa ve bilÖilerin Edrup misafirlerinin 
isimleriniI çÇa numaralarını vbK Öösterir listeF bulunÇuğu listeyiI 
 
pbvAeAT Çbhİ EToAsbi CebChF W Banâalar ve uluslararası seyaÜat acenteleri veya 
tur çperatörleri tarafınÇan belli âurallara Ööre Üazırlanmış ve âarşılığı peşin çlaraâ öÇenereâ 
alınan üzerinÇe miâtarı yazılı çlan ve para yerine Öeçen uluslararası öÇeme aracınıI 
 
TApeİeLa¸ZbiTMbLcloMr ECloobCTflk cloMFW cçlyçlarÇa yapılmış Üataların 
tasÜiÜ eÇilmesinÇeI âçnuâtan eâsiâ veya fazla para alınÇığının tespit eÇilmesinÇe âullanılan 
fçrmuI 
 
Tbhkİh AofZA BİiaİRİM cloMrW ltel teâniâ Ççnanımlarının arıza Çurumunu teâniâ 
servise bilÇirmeâ için âullanılan fçrmuI 
 
ToAkpcboW vçlcunun ve eşyanın bir taşıt aracı terminalinÇen âçnaâlama ünitesine veya 
Öeri maÜalli taşıma araçları ile taşınmasınıI 
 
rvAkafoMA iİpTbpİ EtAhb rm CAiiFWhçnuâların istemiş çlÇuğu belirli saatteâi 
uyanÇırma taleplerinin âayıtlarının yapılÇığı çizelÖeyiI 
 
rZATMA EbuTbkpflkLpTAv lsboFW hçnuğun çtelÇe âalış süresini uzatmasınıI 
 
sAoaİvAEpefcTF WÇalışma aralığınıI 
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sAoaİvAiAo AoApf İibTİŞİM abcTboİ Eildd BllhFW oesepsiyçnÇa varÇiyalar 
arasınÇa mesajI bilÖi aâtarımını sağlayan ÇefteriniI 
 
sfm E sbov fMmloTAkT mboplkF W Ççâ önemli âişiyiI 
 
sfm TAiİMAT cloMrW sfm âçnuâların nasıl âarşılanması Öereâtiği veya âçnuğun 
çÇasına ÖönÇerilmesi Çüşünülen iâramlar için ÇçlÇurulan fçrmlarıI 
 
slrCeboW qur çperatörü ya Ça seyaÜat acentesi tarafınÇan ÜazırlanıpI yemeâI âçnaâlamaI 
transfer vbK Üizmetlerin sağlanması âarşılığınÇa bunları sağlayanlara para yerine verilen ve 
çperatörün söz âçnusu Üizmet beÇelini öÇeme taaÜÜüÇünü taşıyan belÖeleriI 
 
tAihJfkW oezervasyçnsuz âçnuğu  
 
ifaÇe eÇerK 
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İÇİkabhİibo 
 

NK GİRİŞ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU 

OK Mbpibh TAkfTfMf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 

OKNK Meslek Tanımı KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 
OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki veri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 
OKPK pağlıkI düvenlik ve Çevre ile İlÖili aüzenlemelerKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 
OK4K Meslek ile İlÖili aiğer Mevzuat KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 
OKRK Çalışma lrtamı ve hçşulları KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM 
OKSK Mesleğe İlişkin aiğer derekliliklerKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM 

PK Mbpibh molcİLİKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN 

PKNK dĞrevlerI İşlemler ve Başarım Ölçütleri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN 
PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP 
PKPK BilÖi ve Beceriler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ 
PK4K Tutum ve aavranışlar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR 

4K ÖiÇMbI abĞboibkaİoMb sb BbidbibkaİoMb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS 
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NK GİRİŞ 

ˆn Bürç pçrumlusu EAssistant crçnt lffice janaÖerF Epeviye RF 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 se qurizm BaâanlığıI 
quristiâ ltelcilerI İşletmeciler se vatırımcılar Birliği EqrolBFI AâÇeniz quristiâ ltelciler 
se İşletmeciler Birliği EAhqlBF tarafınÇan ÜazırlanmıştırK  
 
ˆn Bürç pçrumlusu EAssistant crçnt lffice janaÖerF Epeviye RF ulusal mesleâ stanÇarÇıI 
seâtörÇeâi ilÖili âurum ve âuruluşların Öörüşleri alınaraâ ÇeğerlenÇirilmişI jvh 
…………………KK peâtör hçmitesi tarafınÇan incelenÇiâten sçnra jvh vönetim hurulunca 
çnaylanmıştırK 
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OK Mbpibh TAkfTfMf 
 

OKNK Meslek Tanımı 
 

ˆn Bürç pçrumlusu EAssistant crçnt lffice janaÖerF Epeviye RF özel ya Ça âamuya ait 
âçnaâlama işletmelerinÇe ön bürç bölümünün sunÇuğu Üizmetlerin işletme izleâlerine 
uyÖunI eâsiâsiz ve zamanınÇa verilmesine yarÇımcı çlanI önbürç persçnelinin 
çalışmalarını yöneten ve ÇenetleyenI amiri çlmaÇığı zamanlarÇa çnun Öörev ve 
sçrumluluâlarını yerine Öetiren âişiÇirK  

 
 

OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki veri 
 
fpCl MUW   QOOQ Eltel resepsiyçnistleriF  

 
 

OKPK pağlıkI düvenlik ve Çevre ile İlÖili 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 İlÖili 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 
 
ˆn Bürç pçrumlusu EAssistant crçnt lffice janaÖerF Epeviye RF özel ya Ça âamuya ait 
âçnaâlama işletmelerinin ön bürç Üizmetlerinin verilÇiği birimlerinÇen iâinci ÇereceÇe 
sçrumlu çlan âişiÇirK denel jüÇürI denel jüÇür varÇımcısıI qeâniâ pervis jüÇürüI 
ÇamaşırÜane jüÇürüI cCB jüÇürüI BaÜçe jüÇürüI juÜasebe jüÇürüI İnsan haynaâları 
jüÇürüI düvenliâ jüÇürüI  jutfaâ jüÇürüI patın Alma jüÇürü Öibi bölüm yöneticileriyle 
iletişim ve işbirliği içinÇe çalışmalıdırK Çalışma çrtamı yçğun ve stresliÇirK qatil ÖünlerinÇe 
çalışmaI varÇiya usulü ve fazla çalışmaI Öece müÇürlüğü söz âçnusu çlabilirK 
 

OKSK Mesleğe İlişkin aiğer dereklilikler  
 
jesleğe ilişâin Çiğer Öereâliliâ bulunmamaâtaÇırK 
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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 İpd 
Üuâuâu ile ilÖili bilÖi eÇinir ve astlarını bilÖilenÇirirK 

AKNKO EğitimlerÇe öğrenÇiâlerini işinÇe uyÖular ve astlarının Ça uyÖulamasını ÇenetlerK 

AKNKP İpd ile ilÖili eÇinÇiği bilÖi ve becerileri Öünceller ve yeniliâleri astlarına aâtarırK  

AKNK4 oisâ faâtörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yöneliâ çalışmalar yaparK  

AKN Eğitimlere ve tatbiâatlara 
âatılmaâ 

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

AKOKN İpd âçruma ve müÇaÜale araçlarının uyÖun ve çalışır şeâilÇe bulunÇurulmasını 
ÇenetlerK  

AKOKO Astlarının yapılan çalışmaya uyÖun iş elbisesini ve hha’yi Öiymesini ÇenetlerK  

AKOKP Astlarının uyarı işaret ve levÜalarını talimatlar ÇçğrultusunÇa âullanmalarını ÇenetlerK  

A 
İş sağlığı ve Öüvenliği 
(İpd F faaliyetlerini 
yürütmeâ 

AKO vasal ve işyerine ait âurallara 
uymaâ 

AKOK4 
henÇisinin veya astlarının belirleÇiği teÜliâeli Çurumları Üızlı bir şeâilÇe yçâ etmeâ 
üzere ilÖili birimlerle işbirliği içinÇe Öereâli önlemleri alır veLveya alÇırır ve taâibini 
yaparK 
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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 işinÇe uyÖular ve astlarına öğretirK  BKN Çevre âçruma yöntemlerini 
öğrenmeâ 

BKNKP EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi ve becerileri Öünceller ve yeniliâleri astlarına aâtarırK  

BKOKN oisâ faâtörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yöneliâ yapılan çalışmalara âatılırK  

BKOKO Astlarının Ççğal âaynaâları verimli ve tasarruflu bir şeâilÇe âullanmalarını ÇenetlerK  

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

B Çevre âçruma mevzuatına 
uyÖun çalışmaâ 

BKO Çevresel risâlerin 
azaltılmasını sağlamaâ 

BKOK4 pçrumluluğu altınÇaâi alanlarÇa bulunan Çönüştürülebilen malzemelerin Ççğru yere 
iletilmesini sağlarK  
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

CKNKN İşletmenin Üizmet âalite stanÇartlarına uyÖun şeâilÇe ön bürç bölümünün 
yönetmeliâlerinin çluşturulmasınÇa amirine yarÇımcı çlurK 

CKNKO İşletme âalite yönetimi ve ön bürç stanÇartları eğitim faaliyetlerine âatılırK 

CKNKP EğitimÇe öğrenÇiâlerini işine uyÖular ve astlarının Ça uyÖulamasını Çenetler 

CKNK4 EğitimÇe eÇinÇiği bilÖi ve becerileri Öünceller ve yeniliâleri astlarına aâtarır 

CKN halite yönetim sistemi ile 
ilÖili faaliyetleri yürütmeâ 

CKNKR İletişim tçplantılarına âatılır ve astlarının Ça âatılmasını sağlar 

CKOKN Araç Öereç ve sistemin âalite Öereâliliâlerini öğrenirK 

CKOKO İşletme izleâleri ÇçğrultusunÇa âalite Öereâliliâlerini uyÖulatırK  

CKOKP vapılan işlerin âalite stanÇartlarına Ööre uyÖulanıp uyÖulanmaÇığı ile ilÖili âalite 
rapçrunu ÇçlÇururK 

CKOK4 lperasyçn bazınÇa çalışmaların âalitesini Çenetler 

CKO vapılan çalışmaların âalitesini 
Çenetlemeâ 

C OKR btâinliâ sırasınÇa saptanan Üata ve arızaları yetâili âişilere işletme stanÇartlarına 
uyÖun çlaraâ bilÇirir ve çrtaÇan âalÇırılması için Öereâli çalışmalara âatılırK 

CKPKN AstlarınÇan ve üstlerinÇen Öelen şiââyet ve önerileri ÇinlerI ÇeğerlenÇirir ve çözümlerK  

C halite vönetim pistemini 
ryÖulamaâ 

CKP deri bilÇirim Epersçnel-
âçnuâtanF sistemini işletmeâ 

CKPKO AstlarınÇan ve ilÖili birimlerÇen Öelen âçnuâ anâet fçrmlarınÇa belirlenen öneri ve 
şiââyetleri çözümlemeâ için önlemler alırK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aKNKN hişisel baâım ve Üijyen âurallarını uyÖularK 

a NKO Kılıâ âıyafetine astlarına örneâ çlacaâ şeâilÇe özen ÖösterirK aKN İş öncesi âişisel Üazırlıâ 
yapmaâ 

aKNKP İsimliğini ve varsa işletme lçÖçsunu taâarK 

aKOKN İşletmenin Ççluluâ çranınıI Öiriş ve çıkış yapacaâ âişiI Örup ve önemli âişi sayısını 
öğrenereâ ÇenetlerK 

aKOKO ˆnemli L¸cretsiz âçnaâlayacaâ veya Öelmesi beâlenen âçnuâlara ait çÇaların 
ayrılmasıI belirlenmesiI Üazırlıâ işlemlerinin yapılmasını sağlayaraâ amirine bilÖi verirK 

aKOKP BilÖilenÇirme fçrmlarını ve varÇiyalar arası iletişim Çefterini çâurI astlarına iletereâ 
bölüm içi ve bölümler arası iletişimin aâsamaÇan yürümesini sağlarK 

aKO İş ile ilÖili Üazırlıâ yapmaâ 

aKOK4 dünlüâ iş prçÖramının ÜazırlanmasınÇa amirine Öörüş ve öneriÇe bulunurK 

aKPKN Astlarının işe Öeliş-ÖiÇiş saatleriniI  âıyafetlerini ve Öörünümlerini ÇenetlerK 

aKPKO AmirinÇen alÇığı talimatları astlarına iletereâ önceliâlerini belirtirK 

aKPKP Astların isteâlerini üstlerine iletir ve sçrunlarına çözümler ÖetirirK 

aKPK4 Astlarının Öörevlerini Ççğru ve zamanınÇa yapıp yapmaÇıâlarını Çenetleyereâ yçl 
ÖösterirK 

aKPKR İşyeri âurallarınaI yönetmeliâlerine ve Çisiplin âurallarına uyar ve astlarının Ça 
uymasını sağlarK 

aKPKS Astlarının çalışma ve izin çizelÖelerini planlayaraâ amirine sunar 

aKPKT Amirine astlarının perfçrmans ve Çisiplin Çurumu ÜaââınÇa bilÖi verirK 

a 
İş çrÖanizasyçnu 
yapmaâ 
Eaevamı varF 

aKP Astları ile ilÖilenmeâ 

aKPKU İnsan haynaâları Bölümü ve ˆn bürç jüÇürü ile işbirliği yaparaâ ön bürç 
persçnelinin işe alınmasınÇa Öörüş bilÇirir 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aK4KN BölümünÇeâi tüm maâine ve teçÜizatın teminininI baâımının ve ÖereâtiğinÇe 
çnarımının yapılmasını ÇenetlerK 

aK4KO qüm maâine ve teçÜizatın âullanma talimatının Öörünür bir yerÇe çlmasını sağlarK  

aK4KP jaâine ve teçÜizatın Ççğru âullanılmasını sağlarK 

a İş çrÖanizasyçnu 
yapmaâ aK4 dereâli araç Öereç ve 

Ççnanımları Üazırlamaâ 

aK4K4 dereâirse âullanımı ile ilÖili astlarına eğitim verirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKNKN hçnuğu âarşılama işlemlerini işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa eâsiâsiz yapar veya 
yapılmasını sağlarK 

bKNKO hçnuâları çtel içi ve Çışı faaliyetler ÜaââınÇa bilÖilenÇirir veya bilÖilenÇirilmesini 
sağlarK 

bKNKP oezervasyçnsuz Öelen âçnuâ âabul işlemlerini işletme izleâlerine Ööre yapar veya 
yapılmasını sağlarK  

bKNK4 lÇa satış teâniâlerini işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa uyÖular veya uyÖulanmasını 
sağlarK 

bKNKR oezervasyçnlu Öelen âçnuğun Öiriş işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlarK 

bKNKS hçnuâ çıkış işlemlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapar veya yapılmasını sağlarK 

bKNKT hçnuâ Üesap limitlerini Çenetler ve taÜsilâtI faturalanÇırmaI işlemlerini işletme 
izleâleri ÇçğrultusunÇa yapar veya yapılmasını sağlarK 

bKNKU lÇa Çeğişiâliği işlemini işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapar veya yapılmasını sağlarK 

bKNKV qeâniâ arıza bilÇirimlerinin işletme izleâlerine Ööre yanıtlanmasını sağlar ve ÇenetlerK 

bKNKNM dece rapçrlama işlemlerinin eâsiâsiz yürütülmesini sağlarK 

bKNKNN ˆn âasa işlemlerini EÇöviz işlemleriniI âasa Çevir rapçrları ÖibiF ÇenetlerK 

bKNKNO oesepsiyçn Ççsyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlarK 

b 

ˆn bürç çperasyçnunun 
yürütülmesine âatâıÇa 
bulunmaâ 
Eaevamı varF 

bKN oesepsiyçn çperasyçnunu 
Çenetlemeâ 

bKNKNP oesmi Öünlüâ âçnuâ listesinin Ççğru ve Çüzenli bir şeâilÇe Üazırlanmasını taâip eÇerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKOKN pantral işlemlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapılıp yapılmaÇığını ÇenetlerK 

bKOKO hçnuâların uyanÇırılmaI mesaj alma – iletme işlemlerinin Ççğru ve zamanınÇa yapılıp 
yapılmaÇığını ÇenetlerK   

bKO pantral çperasyçnunu 
Çenetlemeâ 

bKOKP pantral Öelirlerinin taâibini yapar veya yapılmasını sağlayaraâ ÇenetlerK 

bKPKN hapı âçnuâ âarşılama Üizmetlerinin çalışma prçÖramını ÇenetlerK 

bKPKO hçnuâ Öiriş ve çıkışlarınÇa âçnuâ araç ve baÖaj işlemleriniI emanet eşya âabul 
işlemlerini Çenetleyereâ bu Üizmetlerin stanÇartlara uyÖun yapılmasını sağlarK 

bKP  hapı âçnuâ âarşılama 
çperasyçnunu Çenetlemeâ 

bKPKP hapı âçnuâ âarşılama Üizmetlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapılmasını sağlarK 

bK4KN ltel Ççluluâ çranınÇa artan ya Ça azalan âısımları taâip eÇer ve amirine önerilerÇe 
bulunurK 

bK4KO oezervasyçn âabul ve çÇa ayırma işlemlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa 
yapılmasını sağlarK 

bK4KP Acente rezervasyçn işlemlerini âçntratI âçntenjan ve aâsiyçn Çurumlarına Ööre incelerK 

bK4K4 lpsiyçnlu ve Öarantili rezervasyçn işlemlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapılıp 
yapılmaÇığını ÇenetlerK 

bK4KR oezervasyçn rapçrlarını ve istatistiâlerini ÇenetlerK 

bK4 oezervasyçn çperasyçnunu 
Çenetlemeâ 

bK4KS oezervasyçn Ççsyalama ve arşivleme işlemlerinin stanÇartlara uyÖun yapılıp 
yapılmaÇığını ÇenetlerK 

bKRKN Bölümü ile ilÖili teâlif ve öneriler üretir ve amirine rapçr ÜalinÇe sunarK 

b 
 
 

ˆn bürç çperasyçnunu 
yürütülmesinÇe âatâıÇa 
bulunmaâEaevamı varF 

bKR 
vönetsel sçrumluluâları 
yerine Öetirmeâ 
Eaevamı varF bKRKO oaâip analizleri yapar ve önerileri amirine sunarK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKRKP hçnuâ memnuniyetini artırıcı teÇbirler almaÇa amirine yarÇımcı çlur ve astlarını bu 
âçnuÇa yönlenÇirirK 

bKRK4 Ççâ önemli âçnuâlar için uyÖulanacaâ işletme ağırlama izleâlerini uyÖular ve 
astlarının Ça uyÖulamasını sağlarK 

bKRKR hurumsal ilâeI pçlitiâa ve stratejilerin bölüm içinÇe tanınmasıI benimsenmesi ve 
yerleşmesi yönünÇe amiriyle birliâte çalışırK 

bKRKS BölümünÇe çalışan persçnelin perfçrmans ÇeğerlenÇirmelerini yaparI  persçnelin puanI 
terfiI izin Çurumlarının ÇüzenlenmesinÇe Öörüş bilÇirirK 

bKRKT oapçrlama ve Ççsyalama işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlarK 

bKRKU BölümünÇeâi Üer pçzisyçn için Öörev tanımlarının çluşturulmasınÇa ve mevcutlarının 
revize eÇilmesinÇe amirine yarÇımcı çlurK 

bKRKV hçnuâ anâet fçrmlarının ÇçlÇurulmasını sağlarI elÇe eÇilen sçnuçlara Ööre bölümü ile 
ilÖili yapılması Öereâen ÇüzenlemelerÇe amirine yarÇımcı çlurK 

bKRKNM Amirinin çlmaÇığı ÇurumlarÇa bölümü temsil eÇerK 

bKRKNN ˆn bürçnun bölümleri arasınÇa âççrÇinasyçnu sağlarK 

bKR vönetsel sçrumluluâları 
yerine Öetirmeâ 

bKRKNO llağanüstü Çurumları ilÖililere bilÇirir ve âçnu ile ilÖili veri tabanı çluştururK 

bKSKN hçnuâların isteâ ve şiââyetlerini âabul eÇerâen Ööz âçntağı âurarI sözlerini âesmeÇen 
ve âısa nçtlar alaraâ Çinler özür Çiler ve anınÇa ÖiÇerebileceği şiââyetleri ÖiÇerirK 

bKSKO hçnuğa prçblemÇen Ççlayı üzÖün çlÇuğunu söyler ve özürÇilerK 

bKSKP henÇi yetâisini aşan ÇurumlarÇa amirine bilÖi verirK 

b 
ˆn bürç çperasyçnunun 
yürütülmesine âatâıÇa 
bulunmaâEaevamı varF 

bKS 
hçnuâ isteâ ve şiââyetleriyle 
ilÖilenmeâ 
Eaevamı varF 

bKSK4 pçrunun çözümü için ilÖili bölümlerle iletişime Öeçer ve sçrunun çözümü ile EzamanI 
eâsiâliâI Çeğişiâliâ ÇurumuF ilÖili âçnuğu bilÖilenÇirirK  
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKSKR pçrunun çözüm aşamasını taâip eÇerI çözümlenÇiğinÇe âçnuğa Öeri bilÇirim yaparK 
bKS hçnuâ isteâ ve şiââyetleriyle 

ilÖilenmeâ 
bKSKS pçrumluluğu altınÇaâi tüm alanlarÇa Üizmet âalitesini Öözetereâ âçnuâ 

memnuniyetini sağlarK 

bKTKN aiğer bölümlere Öereâli çlan rapçrların işletme stanÇartlarına Ööre Üazırlanaraâ 
Çağıtılmasını sağlarK 

bKTKO Bölümünün işletmenin tüm bölümleri ile âççrÇineli çalışmasını sağlarK 

bKTKP hçnuâ iÜtiyaçlarıI şiââyetleri ve sçrunları ile ilÖili çlaraâ Çiğer bölümleri bilÖilenÇirir 
ve taâibini sağlarK 

b 
ˆn bürç çperasyçnunun 
yürütülmesine âatâıÇa 
bulunmaâEaevamı varF 

bKT aiğer bölümlerle 
âççrÇinasyçnunu sağlamaâ  

bKTK4 İş aâışı ile ilÖili Çiğer bölümlerÇen Öelen talep ve isteâleri amirine iletirK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

cKNKN hçnuğa ait astlarının veya âenÇisinin bulÇuğu eşyalar için “hayıp ve Bulunmuş bşya 
cçrmu” Çüzenler veya Çüzenlenmiş çlanı ÇenetlerK 

cKNKO hçnuğun bizzat bilÇirÇiği âayıp eşyalar için “hayıp bşya cçrmu” ÇüzenlerK cKN 
hayıp ve bulunmuş eşya ile 
ilÖili işletme izleâlerini 
uyÖulamaâ 

cKNKP hayıp ve bulunmuş eşyaların cinslerineI renâlerineI yerlerineI tariÜine ve aÇetlerine 
Ööre âayıt altına alınıp işletme izleâlerine Ööre Çepçlanmasını sağlarK 

cKOKN sarÇiyalar arası iletişim Çefterine alınmış nçtların ve mesajların taâibinin yapılıp 
yapılmaÇığını ÇenetlerK 

cKOKO dünlüâ rapçrlamaların işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapılıp yapılmaÇığını ÇenetlerK cKO sarÇiya bitimi işlemlerini 
Çenetlemeâ 

cKOKP sarÇiyaÇa yapılması Öereâen işlerin listelerini ÇenetlerK 

cKPKN AstlarınÇan Öelen malzeme taleplerini ve miâtarını ÇenetlerK 

cKPKO “jalzeme qalep cçrmu” ÇçlÇurur ve amirine imzalatırK cKP jalzeme talepleriyle 
ilÖilenmeâ 

cKPKP “jalzeme qalep cçrmu”nun satın almaya iletilmesini sağlarK 

cK4KN Astlarının ve âenÇisinin varÇiyası bçyunca âullanÇığı eleâtrçniâ Ççnanımları çalışır 
ÇurumÇa Çevir alan persçnele teslim eÇerI teslim eÇilmesini sağlarK 

c 
 
 

sarÇiyaLÖün sçnu 
işlemlerini taâip etmeâ 

cK4 hullanÇığı araç ve Öereç 
teslimatını yapmaâ 

cK4KO hullanÇığı ünifçrmayı Öereâli ise çamaşırÜaneye temizlenmesi için bıraâırK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

dKNKN earcamaları bütçe ile âarşılaştırmaâ için Üer ay amiri ile bir araya ÖelirK 

dKNKO 
Bir önceâi yıla ait listeleri Epersçnel sayı ve maliyetiF bütçenin ÜazırlanÇığı yıla ait 
Çüşünülen liste ile âarşılaştırırK Buna Ööre amirinin yıllıâ bütçesini Üazırlamasına 
yarÇımcı çlurK 

dKNKP 
pçrumlu çlÇuğu bölümün aylıâ bütçe rapçrlarına Ööre Eâar- zararFLEplanlanan- 
ÖerçeâleşenF raâamları ÇenetlerI neÇen-sçnuç ilişâisi içerisinÇe Öereâli açıâlamaları 
amirine verir ve eâibini yönlenÇirirK 

dKN Bütçe yapımınÇa amirine 
Çesteâ çlmaâ 

dKNK4 dereâsiz Üarcamaları enÖellemeâ için önlemler alırK 

dKOKN BölümÇe âullanılan tüm maâine ve aletlerin baâımI çnarım ve mçntajlarının 
zamanınÇa yapılmasını sağlarK 

dKOKO BilÖisayarI çtel paâet prçÖramını ve işlemleriniI hBp sistemini ÇenetlerK  dKO Bölüme ait maâine ve 
aletlerin baâımını yaptırmaâ 

dKOKP Arıza ve tamiratlarla ilÖili amirine rapçr sunarK 

dKPKN aepçlarÇaâi malzemenin sağlamI çalışır ÇurumÇa ve eâsiâsiz çlup çlmaÇığını ÇenetlerK 

dKPKO aepçların ÜavalanÇırılıp ÜavalanÇırılmaÇığını ve periyçÇiâ çlaraâ temizlenip 
temizlenmeÇiğini ÇenetlerK 

dKP Bölümüne ait çfis ve Çepçları 
Çenetlemeâ   

dKPKP lfislerin tertipI Çüzen ve temizliğini ÇenetlerK 

dK4KN hçnaâlama yapan âçnuâların aylıâ “jilliyet oapçru”nu ve âçnaâlama istatistiâlerini 
iâi nüsÜa ÜalinÇe Üazırlayıp amirine sunarK 

dK4KO aöâümün bir nüsÜasını ilÖili Ççsyaya yerleştirirK dK4 
hçnaâlama tesisi Öiriş ve 
Öeceleme fçrmunu 
Üazırlamaâ  

dK4KP Amirinin çlmaÇığı ÇurumlarÇa Çiğer nüsÜayı bağlı bulunÇuğu hültür ve qurizm İl 
jüÇürlüğü’ne ÖönÇerirK 

dKRKN eaftalıâI aylıâ “qaÜmin oapçrları”nı ÜazırlamaÇa amirine yarÇımcı çlurK 

dKRKO eaftalıâ L O eaftalıâ çalışma prçÖramınıI astlarınÇan Öelen izin taleplerini “qaÜmin 
oapçrları”na Ööre ÇeğerlenÇirirK 

d meriyçÇiâ işlemleri 
yürütmeâ 

dKR mersçnelin çalışma 
çizelÖesini çıâartmaâ 

dKRKP Çalışma prçÖramının taslağını Üazırlayıp amirine sunarK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

eKNKN İşi ile ilÖili Üer türlü yayınıI yeniliği ve teânçlçjiâ Öelişmeleri taâip eÇer  

eKNKP ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖularK eKN jesleği ile ilÖili yayınları 
taâip etmeâ 

eKNK4 Eğitim Öereâsinimlerini saptayaraâ astlarına eğitimler verir veya verilmesini sağlar  

eKOKN eizmet içi eğitimlere âatılırK 

eKOKO İşi ile ilÖili Çemçları izlerK 

eKOKP İşletmenin isteÇiğiI önerÇiği âurs ve seminerlere âatılırX Astlarının Ça seminer ve 
âurslara âatılmasını sağlarK  

eKOK4 hişisel Öelişimini artırıcı etâinliâlere EtçplantıI ÖeziI ÖözlemI fuar ÖibiF  âatılırK 

eKO hurs ve seminerlere âatılmaâ 

eKOKR ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖular ve astlarını bu âçnularÇa bilÖilenÇirereâ eğitirK  

eKPKN İşe yeni başlayan persçnelinin bölüme uyum eğitimi âçnusunÇa amirine yarÇımcı çlurK  

eKPKO blemanlarının perfçrmanslarını yüâseltmeye yöneliâ eğitim prçÖramlarıI metçtları ve 
izleâleri Öeliştirme âçnusunÇa amirine yarÇımcı çlurK 

e jesleâi Öelişim 
etâinliâlerine âatılmaâ 

eKP mersçneline eğitim vermeâ  

eKPKP mersçnelin işbaşı eğitimleri âçnusunÇa amirine yarÇımcı çlurK  
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PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman 

NK   Ambar talep fişi 

OK   AjanÇa 

PK   Arıza fçrmu 

QK BilÖisayar 

RK BilÖisayar yazıcısı 

SK catura 

TK cçtçâçpi maâinesi 

UK hat eizmetleri uyuşmazlıâ rapçru 

VK eesap maâinesi 

NMK İâram âartı 

NNK İnternet 

NOK hayıp ve bulunmuş eşya fçrmu 

NPK hçnuâ anâet fçrmu 

NQK jesleâi yayınlar   

NRK lfis malzemeleri 

NSK ˆn bürç çtçmasyçn prçÖramı 

NTK qasÜiÜLÇüzeltmeLfçrmu Ecçrrectiçn fçrmF 

NUK mas anaÜtarı imza Çefteri 

NVK merfçrmans ÇeğerlenÇirme fçrmu 

OMK qaâvim  

ONK qelefçn 

OOK qelsiz veya çağrı ciÜazı 

OPK sarÇiyalar arası iletişim Çefteri 

OQK sfm talimat fçrmu 
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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 İşletme çalışma izleâleri bilÖisi 

NMK jesleğe ilişâin yasal Çüzenlemeler bilÖisi 

NNK jesleâi terim bilÖisi 

NOK Öğretme becerisi 

NPK mrçblem çözme becerisi 

NQK oapçrlama bilÖisi 

NRK vabancı Çil bilÖisi Eİyi ÇüzeyÇeF 

NSK vönetim becerisi 

NTK 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 ˆnÖörülü 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 sb BbidbibkaİoMb 

 
ˆn Bürç pçrumlusu EAssistant crçnt lffice janaÖer F Epeviye RF 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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PK  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 

 
 

 


