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Meslek: 

 

Ök B¸ol plorMirpr EcolkT lccfCb 
MAkAdboF 

 
 

peviye: 

  

  S f 

 
 

oeferans hçÇu: 

 

……………………………………K 

 

ptanÇarÇı eazırlayan huruluşElarF: 

 

TKCK  hültür  ve  Turizm  BakanlığıI  AkÇeniz  
Turistik ltelciler ve İşletmeciler Birliği 
EAhTlB F Turistik ltelcilerI İşletmeciler ve 
vatırımcılar Birliği E TrolB F      

 

ptanÇarÇı açğrulayan pektĞr 
hçmitesi: 

 

Mvh ………K pektĞr hçmitesi 

 

Mvh vĞnetim hurulu lnay TariÜL 
payı: 

 

………… TariÜ ve ………K payılı harar 

 

oesmi dazete TariÜLpayı:  

 

 

…  

 

oevizyçn kç: 

 

 

MM 

 
 

 

 

                                                             

I jesleğin yeterliliâ seviyesiI seâizli EUF seviye matrisinÇe seviye ESF çlaraâ belirlenmiştirK 
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TboİMiboI pİMdbibo sb hfpAiTMAiAo 

ACbkTb: A ÖrubuI B ÖrubuI C Örubu çlaraâI âçnaâlamaI ulaşımI reÜberliâI çevre Öezileri 
Öibi Üizmetleri paâet çlaraâ Üazırlayan ve tüâeticiye uyÖun fiyatlarla sunan turizm 
âuruluşlarınıI 

Aaİpvlk: earcama pusulasınıI 

AoAÇ: Bir işi yapmaâta veya sçnuçlanÇırmaâta ÖücünÇen yararlanılan nesneyiI 

CebCh fk ECLfkF: hçnuğun Öiriş işlemlerinin yapılaraâ çÇasının verilmesi işleminiI 

CebCh lrT ECL lrTFW hçnuğun çtelÇen ayrılışınıI 

ClkCfbodb: hçnuâların âarşılanÇığıI baÖajların Çüzenli bir şeâilÇe sıralanÇığı çÇalara 
çıâarılÇığıI Çanışma Üizmetlerinin verilÇiğiI âçnuâ araçları ile ilÖilenilÇiği bölümüI 

abmAoTMAk: BölümüI 

abMl: qanıtım amaçlı ÖösterileriI 

clifl: jisafirlerin âçnaâlamaları süresince Üarcamalarının âayÇeÇilÇiği Üesap cetveliniI 

dbobÇ: Belirli bir işi yapmaâ için âullanılması Öereâen maÇÇeleriI materyaliI 

d¸kplkr İŞibMiboİ: ˆn bürçÇa Öünü âapatmayı ve âapattıâtan sçnra alınan rapçrlarıI 

eLh: hat Üizmetleri bölümünüI 

fpCl: rluslararası mesleâ sınıflanÇırma stanÇarÇınıI 

İpd: İş sağlığı ve ÖüvenliğiniI 

fkcl: BilÖiyiI 

hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyeOF:BellbçyuI 

hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
EpeviyePF:aççrmaniI 

hAmf hlkrh hAoŞfiAMA sb BAdAg eİZMbTiboİ dÖobsiİSİ 
Epeviye4F:BellcaptainiI 

hAoA iİpTb: ltele alınmaması Öereâen âçnuâların bulunÇuğu listeyiI 

MrTABAhAT: AnlaşmayıI uzlaşmayıI 

laA BilhAgf: lÇaların satışa âapatılmasıI çÇa ayırma işleminiI 

mAoAc: hısa imzayıI 

obZbosApvlk: hçnuğun işletmeye ÖelmeÇen âenÇisi için çÇaI yer ayırtması işleminiI 

oLC EollM CeAkdbF: lÇa ÇeğişiminiI 
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sAoaİvA EpefcTF :Çalışma aralığınıI 

sAoaİvAiAo AoApf İibTİŞİM abcTboİ Eildd BllhF: ˆn bürçÇa varÇiyalar 
arasınÇa mesajI bilÖi aâtarımını sağlayan ÇefteriniI 
 
sfm E sbov İMmloTAkT mboplkF : Ççâ önemli âişiyi 
 

ifaÇe eÇerK 
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İÇİkabhİibo 

NK GİRİŞ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS 

OK Mbpibh TAkfTfMf KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 

OKNK Meslek Tanımı KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 
OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki veri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 
OKPK pağlıkI düvenlik ve Çevre ile ilÖili aüzenlemeler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 
OK4K Meslek ile İlÖili aiğer Mevzuat KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 
OKRK Çalışma lrtamı ve hçşulları KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU 
OKSK Mesleğe İlişkin aiğer derekliliklerKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU 

PK Mbpibh molcİLİKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 

PKNK dĞrevlerI İşlemler ve Başarım Ölçütleri KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV 
PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM 
PKPK BilÖi ve Beceriler KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON 
PK4K Tutum ve aavranışlar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO 

4K ÖiÇMbI abĞboibkaİoMb sb BbidbibkaİoMb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP 



ˆn Bürç pçrumlusu  Epeviye S F                L  vönetim hurulu lnay qariÜiLMM 
rlusal jesleâ ptanÇarÇı             oeferans hçÇu L lnay qariÜi L oevK kç 

© jesleâi veterliliâ hurumuI OMNM payfa S 

 

NK GİRİŞ 

ˆn Bürç pçrumlusu Ecrçnt lffice janaÖerF Epeviye SF 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 AâÇeniz 
quristiâ ltelciler ve İşletmeciler Birliği EAhqlB F quristiâ ltelcilerI İşletmeciler ve 
vatırımcılar Birliği EqrolBF tarafınÇan ÜazırlanmıştırK  

ˆn Bürç pçrumlusu Ecrçnt lffice janaÖer F Epeviye SF ulusal mesleâ stanÇarÇıI seâtörÇeâi 
ilÖili âurum ve âuruluşların Öörüşleri alınaraâ ÇeğerlenÇirilmişI jvh …………………KK 
peâtör hçmitesi tarafınÇan incelenÇiâten sçnra jvh vönetim hurulunca çnaylanmıştırK  

 



ˆn Bürç pçrumlusu  Epeviye S F                L  vönetim hurulu lnay qariÜiLMM 
rlusal jesleâ ptanÇarÇı             oeferans hçÇu L lnay qariÜi L oevK kç 
 

© jesleâi veterliliâ hurumuI OMNM payfa T 

OK Mbpibh TAkfTfMf 
 

OKNK Meslek Tanımı 
 
ˆn Bürç pçrumlusu Ecrçnt lffice janaÖerF Epeviye SF özel ya Ça âamuya ait âçnaâlama 
işletmelerinin ön bürç bölümünÇe sunulan Üizmetlerin işletme izleâlerine uyÖunI eâsiâsiz 
ve zamanınÇa verilmesini sağlayanI ön bürç persçnelinin çalışmalarını yönlenÇiren ve 
ÇenetleyenI yönetme bilÖi ve becerisine saÜip âişiÇirK 

 

OKOK Mesleğin rluslararası pınıflanÇırma pistemlerinÇeki veri 
 
fpCl MU:   NQNN Eltel jüÇürleriF  

 
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 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 E crçnt lffice janaÖer F Epeviye SF özel ya Ça âamuya ait âçnaâlama 
işletmelerinin ön bürç Üizmetlerinin verilÇiği birimlerÇen sçrumlu çlan âişiÇirK denel 
jüÇürI denel jüÇür varÇımcısıI qeâniâ pervis jüÇürüI ÇamaşırÜane jüÇürüI 
viyeceâCİçeceâ lperasyçnu pçrumlusuI BaÜçe jüÇürüI juÜasebe jüÇürüI İnsan 
haynaâları jüÇürüI düvenliâ jüÇürüI  jutfaâ jüÇürüI patın Alma jüÇürü Öibi bölüm 
yöneticileriyle iletişim ve işbirliği içinÇe çalışmalıdırK 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 astlarına öğretirK  

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  

BKNKP EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi ve becerileri Öünceller ve yeniliâleri astlarına aâtarırK 

BKNK4 oisâ faâtörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yöneliâ yapılan çalışmalara âatılırK  

BKN 
Çevre âçruma yöntemlerini 
öğrenmeâ 

BKNKR Astlarının Ççğal âaynaâları verimli ve tasarruflu bir şeâilÇe âullanmalarını ÇenetlerK  

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 
yönetmeliâlerini çluştururI ÖereâtiğinÇe Çüzeltmeleri yaparK  

CKNKO İşletmenin âalite yönetim ve üretim Öereâliliâlerinin eğitim faaliyetlerine âatılırK  

CKNKP EğitimÇe öğrenÇiâlerini astlarına aâtarır ve uyÖulamalarını ÇenetlerK  

CKNK4 EğitimlerÇe eÇinÇiği bilÖi ve becerileri Öüncelleyereâ yeniliâleri astlarına aâtarırK 

CKNKR denel jüÇürün ve İşletme jüÇürünün ÜazırlaÇığı iletişim tçplantılarına âatılır ve 
astlarının âatılmasını sağlarK 

CKNKS Bölümü için ÇüzenleÇiği iletişim tçplantılarına başâanlıâ eÇerK 

CKNKT İletişim tçplantı nçtlarının âayıt altına alınmasını sağlayaraâ ilÖili birimlere rapçr 
eÇerK 

CKNKU hurumsalI ilâeI pçlitiâa ve stratejilerin bölümü içinÇe tanınmasıI benimsenmesi ve 
yerleşmesi yönünÇe çalışırK 

CKN 
halite yönetim sistemi ile 
ilÖili faaliyetleri yürütmeâ 

CKNKV Astlarını Üizmet âalitesinin artırılması ve süreâliliği âçnularınÇa yönlenÇirir ve 
ÇenetlerK 

CKOKN Araç-ÖereçI malzeme ve âullanılan sisteminI işletme âalite stanÇarÇını öğrenir ve 
mevcut Ççnanımların uyÖunluğunu ÇenetlerK 

CKOKO İşletme stanÇartlarına ve planlara Ööre âalite Öereâliliâlerini uyÖular ve uyÖulatırK 

CKOKP 
vapılan işlerle ilÖili çalışmaların âalitesini ÇenetlerK lperasyçnel çalışmaların 
işletme âalite stanÇartlarına uyÖunluğunu Çenetleyereâ ilÖili âalite rapçrlarını 
ÇçlÇururK 

CKOK4 vapılan işlerin âalite stanÇartlarına Ööre uyÖulanıp uyÖulanmaÇığı ile ilÖili âalite 
rapçrlarını ÇçlÇururK 

C 

halite yönetim sistemini 
çluşturmaâ  

Eaevamı varF 

CKO 
vapılan çalışmaların 
âalitesini Çenetlemeâ 

CKOKR 
pçrumlu çlÇuğu alanlarÇa saptanan Üata ve arızaları yetâili âişilere işletme 
izleâlerine uyÖun çlaraâ bilÇirir ve ilÖili birimlerle işbirliği içinÇe çrtaÇan 
âalÇırılmasını sağlarK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 
hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

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

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

CKPKP hçnuâlarÇan Öelen anâet fçrmlarınÇaâi başarı Çurumunu Çüzenli aralıâlarla eâibi 
ile paylaşırK  

C 

 

halite yönetim sistemini 
çluşturmaâ  

CKP 
deri bilÇirim Epersçnel-
âçnuâtanF sistemini işletmeâ 

CKPK4 hçnuâ memnuniyetinin sağlanabilmesi için Öereâli tüm eğitim ve Çenetimleri 
yaparK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 
hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

aKNKN Kılıâ âıyafetine astlarına örneâ çlacaâ şeâilÇe özen ÖösterirK 
aKN 

İş öncesi âişisel Üazırlıâ 
yapmaâ aKNKO İsimliğini ve varsa işletme lçÖçsunu taâarK 

aKOKN 
mersçnelin işe Öeliş-ÖiÇiş saatleriniI işyeri âurallarına uyup uymaÇığını ve Öenel 
Öörünümlerini ÇenetlerK 

aKOKO mersçnelin işbaşınÇa tutum ve Çavranışını izlerK 

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

aKO Astlarını Çenetlemeâ 

aKOKP hurallara uymayan persçnele Çisiplin işlemlerini uyÖularK 

aKPKN Bölümünün Öünlüâ çÇa satış Çurumunu incelerK 

aKPKO jaliyetleri ve çÇa satış rapçrlarını incelerK 

aKPKP Aylıâ reel Öelir-ÖiÇerleriI bütçe ve taÜmin rapçrları ile âarşılaştırırK 

aKPK4 
Bölümünün maliyet rapçrları analizi neticesinÇe maliyet artış ve satış Çüşüşlerinin 
sebeplerini araştırırK Çözüm önerileri ile üst yönetime rapçr ÜalinÇe sunar 

aKP oapçrları analiz etmeâ 

aKPKR patışı artırıcı teÇbirleri alır ve bu âçnuÇaâi verimliliği yüâseâ tutarK 

aK4KN 
İşletmenin Ççluluâ çranınıI Öiriş ve çıkış yapacaâ âişiI Örup ve önemli âişi sayısını 
taâip eÇerK 

aK4KO 
denel jüÇürI denel jüÇür varÇımcıları ve Çiğer bölüm sçrumluları ile 
Çüzenlenen tçplantılara âatılırK 

aK4KP ¸st yönetimÇen Öelen âararlarıI talepleri astları ile paylaşırI uyÖular ve uyÖulatırK 

aK4K4 
pçrumluluğu altınÇaâi tüm Öörev alanlarını ÇenetlerK pçrun varsa ilÖili birim 
sçrumlusuyla irtibata ÖeçerK 

aK4KR sarÇiyalar arası iletişim Çefterini ÇenetlerK 

 

a 

 

İş çrÖanizasyçnu yapmaâ 
 

aK4 İşi ile ilÖili Üazırlıâ yapmaâ 

aK4KS 
Ççâ önemliL ücretsiz âçnaâlayacaâ âçnuâlarla işletmenin izleâleri ÇçğrultusunÇa 
ilÖilenir ve astlarının Ça talimatlar ÇçğrultusunÇa ilÖilenip ilÖilenmeÇiğini ÇenetlerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKNKN henÇisine bağlı çlan birimlerin Üizmet stanÇarÇını belirlerK 

bKNKO ˆn bürçI ön âasaI rezervasyçnI santral ve baÖaj Üizmetlerinin işletme stanÇartlarına 
uyÖunluğunu ÇenetlerK 

bKNKP vönetiminÇe sağlanan Üizmetin âalitesine saÜip çıâar ve bu yönÇe Öeliştirici 
önerilerin üretilip uyÖulanmasını sağlarK 

bKNK4 Bölümünün işletme izleâlerinÇe belirtilen stanÇartlarÇa çalışmasını sağlarK 

bKNKR Ççâ önemli âçnuâlar için uyÖulanacaâ işletme ağırlama izleâlerini uyÖular ve 
taâibini yaparK 

bKNKS İstenmeyen âçnuâlar listesini Çenetler ve Öüncellenmesini sağlarK 

bKNKT oaâip analizleri yapar ve önerilerini denel jüÇüre sunarK 

bKNKU İş tanımlarını çluşturur ve mevcut tanımları ÖüncellerK 

bKNKV mersçnel iÜtiyacının belirlenmesi ve persçnel seçimi âçnusunÇa İnsan haynaâları 
bölümü ile işbirliği yaparaâ Öereâli alımı sağlarK 

bKNKNM ˆn bürçnun bölümleri arasınÇa âççrÇinasyçnu sağlarK 

bKNKNN BölümünÇe çalışan persçnelin perfçrmans ÇeğerlenÇirmelerini yaparI persçnelin 
puan ve terfilerini ÇüzenlerK 

bKNKNO BölümünÇeâi Üer pçzisyçn için Öörev tanımlarının çluşturulmasını ve 
mevcutlarının revize eÇilmesini sağlarK 

bKNKNP llağanüstü Çurumları ilÖililere bilÇirir ve âçnu ile ilÖili veri tabanı çluşturur 

 

b 

 

lperasyçnu yönetmeâ 
Eaevamı varF 

bKN vönetsel sçrumluluâları 
yerine Öetirmeâ 

bKNKN4 ˆn bürçnun resmi mevzuatlara uyÖun çalışması için İnsan haynaâları ve jali İşler 
aepartmanı ile ilÖili âççrÇineli çlaraâ çalışmasını ÇenetlerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

bKOKN aiğer bölümlere Öereâli çlan rapçrların işletme stanÇartlarına Ööre Üazırlanaraâ 
ÇağıtılmasınıI mutabaâatlarının yapılmasını sağlarK 

bKOKO hçnuâ iÜtiyaçlarıI şiââyetleri ve sçrunları ile ilÖili çlaraâ Çiğer bölümleri 
bilÖilenÇirir ve taâibini yaparK 

bKOKP İş aâışı ile ilÖili Çiğer bölümlerÇen Öelen talep ve isteâleri ÇeğerlenÇirirK 

bKO 
aiğer bölümlerle 
âççrÇinasyçnu sağlamaâ  

bKOK4 İş aâışınÇaâi aâsaâlıların çözümleri için Çiğer bölüm sçrumluları ile çrÖanize bir 
şeâilÇe çalışırK 

bKPKN AstlarınÇan âenÇisine Öelen âçnuâ şiââyet ve isteâlerinin çözümüyle ilÖilenirK 

bKPKO hçnuâların memnuniyetini artırıcı teÇbirler alaraâ astlarını bu âçnuÇa yönlenÇirirK 
bKP 

hçnuâ şiââyet ve isteâleriyle 
ilÖilenmeâ 

bKPKO 
hçnuâ anâet fçrmunÇan elÇe eÇilen sçnuçlara Ööre bölümü ile ilÖili yapılması 
Öereâli Çeğişiâliâ ve Çüzenlemeleri yaparaâ sçnuçlar ÜaââınÇa üst yönetime rapçr 
sunarK 

bK4KN Acenteler ile ÇiyalçÖların âurulmasını sağlarK 

bK4KO 
lptimum âarlılıâ sağlayacaâ şeâilÇe rezervasyçn pçlitiâasını belirleyereâ astları 
tarafınÇan bu pçlitiâanın uyÖulanıp uyÖulanmaÇığını ÇenetlerK 

 

b 

 

lperasyçnu yönetmeâ 
 

bK4 

patış ve rezervasyçn ile ilÖili 
işleri âççrÇine etmeâ 
G patış ve mazarlama Bölümü 
çlmaÇığı ÇurumlarÇa 

bK4KP oezervasyçnları ve acente taÜmin rapçrlarını Çenetler ve üst yönetime bilÖi verereâ 
taâibini yaparK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

cKNKN 
lÇa satış perfçrmanslarına Ööre persçnel verimliliği âçnularınÇa astınÇan Öelen 
verileri ÇeğerlenÇirirK  

cKN 
İşletme çÇa Öelirlerini analiz 
etmeâ  

cKNKO Aylıâ reel Öelir rapçrlarını bütçe ve taÜmin rapçrları ile âarşılaştırırK 

cKOKN Bölümünün bir önceâi yıla ait maliyet bütçe listelerini temel alıp yeni Üazırlanacaâ 
yılaLÇöneme ait Çüşünceleri âarşılaştıraraâ bütçesini ÜazırlarK 

cKOKO 
pçrumlu çlÇuğu bölümün âarlılıâ rapçrlarına Ööre raâamları âarşılaştırırI neÇen-
sçnuç ilişâisi içerisinÇe Öereâli açıâlamaları üst yönetime verir ve eâibini 
yönlenÇirirK 

cKOKP dereâsinim listesini malzemenin cinsiniI âalitesiniI sayısını belirtereâ Üazırlar ve 
ilÖili bölüme sunarK 

cKO Bütçe Üazırlamaâ 

cKOK4 henÇi sçrumlu çlÇuğu alanlar için yıllıâ tamir ve baâım bütçesini çluştururI ilÖili 
birim ve üst yönetime iletirK 

cKPKN Bölümüne ait taÇilatI baâım ve çnarım Öereâsinimlerini qeâniâ pervis bölümü ile 
beraber belirlerK  

cKPKO qaÇilatI balâım ve çnarım işlemlerinin Çiğer bölümlerle işbirliği içinÇe yapılmasını 
sağlarK  

cKPKP vapılan taÇilat çalışmalarının âalite Çenetimini yaparK 

cKPK4 
BölümÇe âullanılan tüm maâine ve aletlerin baâımI çnarım ve mçntajlarının 
zamanınÇa yapılmasını sağlar ve ÇenetlerK 

c 
meriyçÇiâ işlemleri 
yürütmeâ 
Eaevamı varF 
 

cKP 
meriyçÇiâ temizliâ ve baâım 
işlemlerini Çenetlemeâ  
  

cKPKR Arıza ve tamiratlarla ilÖili üst yönetime rapçr sunarK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

cK4KN hçnaâlama yapan âçnuâların aylıâ “jilliyet oapçru”nu ve âçnaâlama 
istatistiâlerini Çenetleyereâ hültür ve qurizm İl jüÇürlüğüne ÖönÇerirK cK4 

hçnaâlama tesisi Öiriş ve 
Öeceleme fçrmunu 
Üazırlamaâ 

cK4KO dönÇerÇiği Çöâümün bir nüsÜasını arşivlerK 

cKRKN eaftalıâI aylıâ taÜmini Ççluluâ rapçrlarını yarÇımcısınÇan alırK 

cKRKO varÇımcısınÇan Öelen çalışma prçÖramınaI astlarınÇan Öelen izin taleplerine Ööre 
uyÖunluğunu ÇenetlerK 

cKRKP eaftalıâLaylıâLyıllıâ çalışma ve izin prçÖramını Üazırlar ve bir nüsÜasını 
çalışanların Öiriş çıkış mesai saatlerini Çenetleyen birime ÖönÇerirK  

cKR 
mersçnelin çalışma ve izin 
prçÖramlarını yapmaâ 

cKRK4 mersçnelin Üastalıâ ve mazeret Çurumlarını Ööz önünÇe bulunÇuraraâ çalışmalarını 
Çüzenler ve taâip eÇerK 

cKSKN eaftalıâ ve aylıâ tçplantılar için uyÖun Öün veya Öünleri belirler ve astlarını 
bilÖilenÇirirK 

cKSKO hçnuâlarÇanI yönetimÇen Öelen şiââyetI isteâ ve öneriler ile âenÇi Öözlemleri 
ÇçğrultusunÇa tçplantı ÖünÇemini çluşturur ve astları ile paylaşırK 

cKS Astları ile iş aâışı tçplantıları 
Çüzenlemeâ 

cKSKP AstlarınÇan iş aâışı ile ilÖili Öelen isteâ ve önerileri Çinler ve uyÖunluâ Çurumuna 
Ööre çözümler üretirK 

cKTKN hültür ve qurizm Baâanlığı’nın yayınlaÇığı “qesis ciyat cçrumları”nı işletme 
bilÖilerine Ööre Çüzenleyereâ üst yönetimin çnayına sunarK 

cKTKO ¸st yönetimÇen çnaylanmış çlaraâ alÇığı fçrmları bağlı bulunÇuğu mesleâ 
birliâLçÇasına veya hültür ve qurizm İl jüÇürlüğüne ÖönÇerirK 

c meriyçÇiâ işlemleri 
yürütmeâ 
 

cKT 
Yıllıâ afişe fiyat listesini 
Çüzenlemeâ 

cKTKP dönÇerÇiği Çöâümün bir nüsÜasını arşivlerK 
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dĞrevler İşlemler Başarım Ölçütleri 

hçÇ AÇı hçÇ AÇı hçÇ Açıklama 

dKNKN aepçlarÇaâi malzemenin sağlamI çalışır ÇurumÇa ve eâsiâsiz çlmasını sağlarK 

dKNKO aepçların ÜavalanÇırılıp ÜavalanÇırılmaÇığını ve periyçÇiâ çlaraâ temizlenip 
temizlenmeÇiğini ÇenetlerK 

dKNKP lfislerin tertipI Çüzen ve temizliğini ÇenetlerK 
dKN Bölümüne ait çfisI arşiv ve 

Çepçlarını Çenetlemeâ 

dKNK4 ˆn bürçÇa Öerçeâleştirilen arşivleme işlemlerini Eâçnaâlama belÖesiI maâbuzlarF 
çluştururLçluşturulmasını sağlar ve ÇenetlerK 

dKOKN sarÇiyalar arası iletişim Çefterinin ve varÇiya âçntrçl listelerinin âullanımını 
ÇenetlerK dKO Astlarının varÇiya sçnu 

işlemlerini Çenetlemeâ 
dKOKO dünlüâ rapçrlama ve ön âasa işlemlerinin işletme izleâleri ÇçğrultusunÇa yapılıp 

yapılmaÇığını ÇenetlerK 

dKPKN eesap öÇemeyenI Üesabı eâsiâ çlan âçnuâların listesini Çüzenler ve taâip eÇerK  

dKPKO bâsiâ Üesap neÇenlerini öğrenir ve taâip eÇerK 

dKPKP bâsiâ Üesap öÇeyen âçnuâlara telefçnla ulaşıp öÇemeyi talep eÇerK 

dKP eesabını öÇemeÇen ÖiÇen 
âçnuâların taâibini yapmaâ 

dKPK4 hçnuğa ulaşamıyçrsa âçnuâ Üesabını muÜasebeye sunar ve Öörüş bilÇirirK 

dK4KN AstlarınÇan Öelen malzeme taleplerini ve miâtarını ÇenetlerI “jalzeme qalep 
cçrmu” nu imzalarK 

dK4KO İşletme izleâlerine Ööre “jalzeme qalep cçrmu”nu satın almaya iletirK 

dK4KP delen malzemelerle ilÖili astlarınÇan bilÖi alır ve ÇenetlerK 

d 

 

dün sçnuLsarÇiya sçnu 
işlemleri Çenetlemeâ 

 

dK4 
jalzeme talepleriyle 
ilÖilenmeâ 

dK4K4 hullanılan malzemelerle ilÖili persçnelini bilinçlenÇirereâ malzeme zayiatının en 
maâul seviyeÇe tutulabilmesi için yöntemler ÖeliştirirK 
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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 eÇerK  

eKNKO İşletme içinÇeâi yayınları taâip eÇerK  

eKNKP ÖğrenÇiği bilÖileri işinÇe uyÖularK  
eKN 

jesleği ile ilÖili yayınları 
taâip etmeâ 

eKNK4 Eğitim Öereâsinimlerini saptayaraâ astlarına eğitimler verirK  

eKOKN eizmet içi eğitimlere âatılırK  

eKOKO İşi ile ilÖili Çemçları izlerK  

eKOKP İşletmenin isteÇiği ve önerÇiği âurs ve seminerlere âatılırK 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 bilÖilenÇirir ve eğitirK  

eKPKN İşe yeni başlayan persçnelin bölüm içi uyum eğitiminin verilmesini sağlarK 

eKPKO merfçrmanslarını yüâseltmeye yöneliâ eğitim prçÖramlarıI metçtları ve izleâleri 
ÖeliştirirK  

eKPKP eizmet âalitesinin artırılması ve süreâliliği âçnularınÇa işbaşı ve âişisel Öelişim 
eğitimlerini verir veya verilmesini sağlarK  

e jesleâi Öelişim 
faaliyetlerini yürütmeâ  

eKP mersçneline eğitim vermeâ  

eKPK4 
mersçnelinin İnsan haynaâları veLveya bğitim Bölümleri tarafınÇan verilen 
eğitimlere âatılmalarını sağlarK 
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PKOK hullanılan AraçI dereç ve bkipman 

NK   AjanÇa 

OK   Arıza fçrmu 

PK BilÖisayar 

QK BilÖisayar yazıcısı 

RK catura 

SK cçtçâçpi maâinesi 

TK eesap maâinesi 

UK İâram âartı 

VK fnternet 

NMK İş ÇeğerlenÇirme fçrmu 

NNK hat eizmetleri pçrumlusu ryuşmazlıâ oapçru 

NOK hayıp ve bulunan eşya fçrmu 

NPK hçnuâ anâet fçrmu 

NQK jesleâi yayınlar   

NRK lfis malzemeleri 

NSK ˆn bürç çtçmasyçn prçÖramı 

NTK qasÜiÜLaüzeltmeLcçrmu ECçrrectiçn fçrmF 

NUK merfçrmans ÇeğerlenÇirme fçrmu 

NVK qaâvim  

OMK qelefçn 

ONK qelsiz veya çağrı ciÜazı 

OOK sarÇiyalar arası iletişim Çefteri 

OPK 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 halite âçntrçl prensipleri bilÖisi 

NMK jesleğe ilişâin yasal Çüzenleler bilÖisi 

NNK jesleâi terim bilÖisi 

NOK Öğretme becerisi 

NPK mrçblem çözme becerisi 

NQK oapçrlama bilÖisi 

NRK vabancı Çil bilÖisi EÇçâ iyi ÇüzeyÇeF 

NSK pçrumluluğunÇaâi persçneli yönetebilme 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 Ecrçnt lffice janaÖerF Epeviye SF 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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bk: 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 lhriiAo: 

 

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 
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NNK İzmir pwiss eçtel 

NOK İzmir Balççva qermal eçtel 

NPK İzmir mırıl eçtel EÇeşmeF 

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 
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QRK By ltell 

QSK Ceylan fntercçntinental 

QTK Crçwne mlaza İstanbul llÇ City 

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 
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TVK pwissçtel-qÜe BçspÜçrus 

UMK punset BeacÜ eçtel 

UNK qaâsim fnternatiçnal Abant 

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 

 

 

 

 

 


