
TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 
TANITMA VE PAZARLAMA ŞUBE AMİRİ 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Tanıtma ve Pazarlama Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi  Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  : III ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 1 
Maaş  : Barem 17 B 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Müdür ve müdür muavininin yönergeleri uyarınca, sorumlusu bulunduğu 

şubenin  tüm  işlerinin fiilen yürütülmesine ait organizasyonu kurar; turistik 
varlıkların tanıtılması  ve pazarlaması ile ilgili plan ve işlemlerinin , 
çalışmalarının ve denetiminin yürütülmesini  sağlar ve tanıtma ve 
pazarlama ile ilgili broşür , depliyan, slide fotoğraf ve filmleri kullanır. 

(2) Müdür ve müdür muavini  tarafından verilecek mevkiine  uygun diğer 
görevleri yerine getirir; ve 

(3) Görevlerinin yerine  getirilmesinden,  müdür ve müdür muavinine karşı 
sorumludur 

  
II.ARANAN  NİTELİKLER : 
(1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak; 
(2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci Derecesinde en az üç yıl 

çalışmış olmak; 
(3) İlk uygulamada aranan nitelikleri haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde Turizm Hizmetleri Sınıfının III’ üncü derecesinde en 
az dört yıl çalışmış olmak; 

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda  başarılı olmak. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 
EĞİTİM ŞUBE AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Eğitim  Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi  Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  : III ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 1 
Maaş  : Barem 17 B 
  
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Müdür ve müdür muavininin yönergeleri uyarınca, sorumlusu bulunduğu 

şubenin  tüm  işlerinin fiilen yürütülmesine ait organizasyonu kurar; 
Vatandaşların turizm konusunda eğitilmesi, bir turizm bilinci yaratılması ve 
yaygınlaştırılması amacı ile plan ve programlar hazırlayıp bunları uygular; 
Bu amaçla radyo, TV. ve diğer iletişim araçlarını kullanır ve profesyonel ve 
amatör turist rehberliği kursları düzenler; 

(2) Müdür ve müdür muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer 
görevleri yerine getirmek; 

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden müdür ve müdür muavinine karşı 
sorumludur. 

  
II. ARANAN  NİTELİKLER : 
(1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak; 
(2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci derecesinde en az üç yıl 

çalışmış olmak; 
(3) İlk uygulamada aranan nitelikleri haiz uygun  nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde, Turizm Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en 
az dört yıl çalışmış olmak; 

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 
BÖLGE TURİZM AMİRİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Bölge Turizm Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  : III ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 2 
Maaş  : Barem 17 B 
  
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Bölgesindeki turistik varlıkların tanıtılması ve pazarlanması yapar, bu 

çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile projeler hazırlarlar, 
bölgedeki turizm ile ilgili istatistik bilgileri toplar; Turizm ve Seyahat 
Acentelerinin çalışmalarının ve denetim faaliyetlerini yürütür;bölgesinin 
folklorik özelliklerini, doğal güzellik ve eski eserlerini tanıtma  ve pazarlama 
amaçlarında kullanılmak üzere plan ve programlar hazırlar veya hazırlatır 
ve bunları uygular; 

(2) Şubenin faaliyet programlarını hazırlar; 
(3) Müdür ve müdür muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer 

görevleri yerine getirir; ve  
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden müdür ve müdür muavinine karşı 

sorumludur. 
  
II. ARANAN  NİTELİKLER : 
(1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak; 
(2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci derecesinde en az üç yıl 

çalışmış olmak; 
(3) İlk uygulamada aranan nitelikleri haiz uygun  nitelikte kamu görevlisinin 

bulunmaması halinde, Turizm Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en 
az dört yıl çalışmış olmak; 

(4) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 
OTEM MÜDÜRÜ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : OTEM Müdürü 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi  Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi  : III ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 1 
Maaş  : Barem 17 B 
  
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Müdür ve Müdür Muavininin yönergeleri uyarınca, sorumlusu bulunduğu 

OTEM’in  fiilen yürütülmesine ait organizasyonu kurar; OTEM’de açılan 
kursları amaçlarına uygun olarak yönetir ve yönlendirir ve OTEM’e ait bina , 
demirbaş eşya, araç ve gereçlerin iyi şekilde kullanılmasını ve korunmasını 
sağlar; 

(2) OTEM’inyıllık  bütçe teklifini hazırlar; 
(3) Müdür ve müdür muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer 

görevleri yerine getirir; ve  
(4) Görevlerinin yerine getirilmesinden müdür ve müdür muavinine karşı 

sorumludur. 
 

II. ARANAN  NİTELİKLER : 
(1) (A) Bir üniversite, akademi veya yüksek okulun Turizm ve Otelcilik 

bölümünü bitirmiş olmak; 
 (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunda mezun olup Otelcilik  ve 

Turizm konusunda en az iki yıl yurt içi veya yurt dışı staj veya eğitim 
programı takip etmek; 

(2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I’inci derecesinde en az üç yıl 
çalışmış olmak; 

(3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
    

 
 


