
 

   

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YENİ BİR TURİZM GİRİŞİMİNİ  

YÖNETMEK İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR FIRSAT 

 

Arka Plan 

Son iki yıl içerisinde, Şanlıurfa iline gelen turist sayısında önemli bir artış kaydedilmiş ve bu artış, yeni bir tarihi 
rekor yolundadır. Son dönemde Göbeklitepe antik tapınağının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi, yeni 
arkeolojik alanların ziyaretçilere açılması kentsel ve bölgesel altyapı iyileştirmeleri ile birlikte, 2023 yılı itibariyle 
gelen turist sayısında kayda değer bir artış olacağı tahmin edilmektedir.  

Turizmde rekabet edebilirliği geliştirmek ve Şanlıurfa’nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
AB ve Türkiye Devleti, Proje’nin kilit sonucu olarak yeni turizm destinasyon yönetimi şirketinin kurulmasıyla 
kentin turizm yönetişimi, pazarlama, kapasite ve stratejik planlama tedarikini güçlendirmek için çalışan 
Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ni finanse etmişlerdir.   

Şirket 

2018 yılında kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi (ŞTGŞ), Şanlıurfa’yı Türkiye’deki önde gelen kültürel ve 
tarihi turizm destinasyonu olarak kabul ettirmeyi amaçlayacak yeni bir destinasyon yönetim şirketidir.  

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösterecek ŞTGŞ’nin paydaşları, Şanlıurfa valiliğinin, büyükşehir 
ve ilçe belediyelerinin, özel sektör kuruluşlarının ve turizm sektörü/endüstrisi kurumlarının kilit organlarından 
oluşmaktadır.   

ŞTGŞ, operasyonu üç temel faaliyet alanına (turizm pazarlaması ve tanıtımı, turizm iş geliştirme ve turizm 
politikası, planlaması ve kalitesi) odaklanan bir turizm danışman kurulunun yönetimi ve rehberliğinde, Şanlıurfa 
Turizm Master Planı’nın gerçekleştirilmesine destek olmaya çalışacaktır.  

Pozisyon 

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’nin nihai faydalanıcısı olan Karacadağ Kalkınma Ajansı, hâlen, ilk 
adım olarak ŞTGŞ Genel Müdürü’nün atanması ile ŞTGŞ yönetim ekibinin istihdamı sürecini yürütmektedir. 
Pozisyonun ayrıntıları aşağıda verilmiştir:  

Yer Şanlıurfa ili 

Süre Sürekli, tam zamanlı 

Başlangıç Hemen 

Genel 
Bakış 

Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapar ve Yönetim Kurulu Başkanı’na ve ŞTGŞ 
Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. Genel Müdür, ŞTGŞ başlangıç sürecine rehberlik etmekle 
ve ŞTGŞ’nin Şanlıurfa’nın önde gelen turizm kuruluşu olması için daha sonra şirketin tam 
anlamıyla operasyonel ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmakla görevlidir. Genel 
Müdür, ŞTGŞ’nin stratejik yönünü etkilemede kilit bir rol oynayacaktır ve operasyonel düzeyde 
şirket politikasını uygulayacaktır. Rol, hem stratejik hem de aktiftir ve yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde kamu sektörü ve özel sektörün yanı sıra yerel topluluk ve ziyaretçiler ile 
yakın çalışmayı kapsamaktadır.     

Görevler Temel sorumluluklar, aşağıdaki maddeleri içermektedir (ancak bu maddelerle sınırlı değildir):  

• Yönetim Kurulu’nun kararlarının uygulanması dâhil olmak üzere ŞTGŞ’nin düzenli ve 
günlük yönetimi 



 

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde turizm paydaşları arasında kamu sektörü-
özel sektör ortaklığını teşvik etmek  

• ŞTGŞ tarafından sunulan servisleri / ürünleri yönetmek ve desteklemek 

• Kamu sektörü ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, özellikle uluslararası ticaret fuarları ve 
etkinliklerinde turizm pazarlama kampanyalarının organizasyonunu, katılımını ve 
sunumunu desteklemek  

• Yıllık iş planını ve bütçesini yönetmek ve hazırlamak ve bu çalışmaları Yönetim Kurulu’na 
sunmak  

• Kârlılık ve yönetimi sağlamak için ŞTGŞ’nin finansal kaynaklarını ve varlıklarını yönetmek ve 
ŞTGŞ bütçesine paralel olarak giderleri izlemek  

• Projenin ve faaliyet önerilerinin gelişimini değerlendirmek ve denetlemek  

• İK politikalarının geliştirilmesi, personelin istihdamı ve sözleşmeleri, ekip üyelerine 
rehberlik ve koçluk yapma ve personel performans değerlendirmelerinin uygulanmasının 
yanı sıra olumlu ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla tüm İK konularını 
denetlemek  

Minimum 
koşullar 

• İşletme, Turizm, Pazarlama veya ilgili bir alanda lisansüstü derecesine ve Üst Düzey 
Yönetimde en az 7 yıllık deneyime sahip olmak  

VEYA İşletme, Turizm ve Pazarlama ya da ilgili bir alanda lisans derecesine ve Üst Düzey 
Yönetimde en az 10 yıllık deneyime sahip olmak  

• Stratejik girişimlerin geliştirilmesi, formasyonu ve uygulamasında uzmanlık sahibi olmak  

• Turizmde küresel eğilimler, uluslararası turizm pazarlarının operasyonu ile yerel, bölgesel 
ve ulusal turizm endüstrisi hakkında bilgi sahibi olmak  

• İş yönetimi ve iş geliştirme konularında kanıtlanmış geçmiş performansa sahip olmak  

• Finansal yönetimde deneyim sahibi olmak ve işletmeye geçiş deneyimi tercihi 

• Ekiplere ve bireylere koçluk yapma, motive etme ve danışmanlık yapma kabiliyeti ile 
kanıtlanmış güçlü liderlik becerisine sahip olmak  

• İngilizce yeterlilik (yazılı ve sözlü) - minimum 70+ YDS onaylı ve TOEFL 84 onaylı 

• Microsoft Office ile ilgili bilgisayar okuryazarlığına sahip olmak 

Tercih 
edilen 
nitelikler 

• 1-2 yıllık uluslararası deneyim veya Türkiye’de uluslararası kuruluş(lar) tarafından 
desteklenen büyük ölçekli projelerde üst düzey deneyim sahibi olmak  

• Turizm veya ilgili sektörlerde çalışma deneyimine sahip olmak    

• İkinci bir dilde yeterlilik  

 

Başvurular 

Genel sorular için, tam pozisyon açıklaması talep etmek ve başvuruda bulunmak için Karacadağ Kalkınma 
Ajansı’ndan Eyyüp Bulut ile ebulut@karacadag.gov.tr e-posta adresinden lütfen iletişime geçiniz. Tüm 
başvuruların ayrıntılı bir özgeçmiş ve ön yazı içermesi ve yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. Başvuru e-postanızda başlık kısmına lütfen “Şanlıurfa Turizm Şirketi Genel Müdür” yazınız. 
Son başvuru tarihi, çalışma günü sonu, 21 Eylül 2018’dir. Yalnızca listeye alınan başvuru sahipleri ile mülakat 
için iletişime geçilecektir. 


