Değerli TUREB Uygulama Gezisi Katılımcımız,
2021 yılı TUREB Uygulama Eğitim Gezisinde sizlerle olacağımız için mutluyuz.
Sağlıkla, uyumla ve bir takım çalışmasıyla geçirmenizi istediğimiz bu yoğun eğitim
programının, mesleki eğitiminiz için verimli ve bundan sonraki meslek hayatınız için yararlı
olmasını diliyoruz.
TUREB Yönetim Kurulu
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILAN TURLARDA UYGULANACAK KURALLAR:
1. Maskenizi sürekli ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız.
2. Otobüs içinde, otelde, kapalı mekanlarda maskenizi sürekli takılı durumda
bulundurmanız hayati önem taşımaktadır.
3. Maskenizi günde en az üç kez değiştiriniz ve kullanılmış maskeyi hijyen kurallarına
uygun olarak çöpe atınız.
4. Otobüs mikrofonunda konuşma/sunum yapmadan önce her seferinde mikrofonu
dezenfekte ediniz.
5. Elinizi sık sık yıkayıp dezenfekte ediniz.
6. Mesafe kurallarına hususi dikkat ediniz.
MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEMENİN KENDİ
SAĞLIĞINIZ VE GRUBUNUZDAKİ KATILIMCILARIN SAĞLIĞINI RİSKE
ATACAĞINI, OLASI BİR KARANTİNA DURUMUNDA UYGULAMA GEZİNİZİN
TAMAMLANMADAN YARIDA KESİLECEĞİNİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYINIZ!

ÖĞRENCİLER/KATILIMCILAR İÇİN EĞİTİM GEZİSİ KURALLARI:
1. Gün ışığından maksimum düzeyde yararlanabilmek için hareket saatleri oldukça erken
olabilecektir. Eğitmen Rehberinizin bildireceği hareket saatlerine uyulması zorunludur.
2. Mevsim şartlarına ve yürüyüşe uygun giyecek ve ayakkabı alınız. Rehberlik mesleği her
zaman ve her yerde temsil görevi içerdiğinden dolayı kılık ve kıyafetinize özen
göstermeniz beklenir. Otelde yemek salonuna ve lobiye yatak kıyafeti, terlik
eşofman/pijama, vs ile inmek yasaktır.
3. Hareket ve/veya buluşma saatlerine kesinlikle geç kalınmamalıdır. Grup ve eğitmeniniz
sizi beklemeyecektir. Hareket saatinde geç kalan katılımcı ilk vizit noktasına kendi
imkanıyla gelemezse yok yazılacak, tutanak tutulacak ve turu iptal edilecektir.
4. Sabah deparlarında genel bir uyandırma servisi verilecektir. Ancak bireysel olarak kendi
saatlerinizi, telefonlarınız kurmak ve uyanmak sizin sorumluluğunuzdadır.
5. Bavul ve/veya çantalarınızın sorumluluğu sizdedir. Otobüse yüklendiklerini bizzat
gözlerinizle gördükten sonra otobüslere binmelisiniz.
6. Bu geziye özel hazırlanmış kimlik kartlarınız gün boyu görünür şekilde boynunuzda
olmalıdır.
7. Hâlihazırda profesyonel rehberlik lisansı sahibi olan katılımcıların eğitim turu esnasında
çalışma kartlarını (kokartlarını) takmaları yasaktır. Rehber katılımcılar da eğitim turu
kimlik kartlarını takacaklardır. Sadece eğitmenler çalışma kartı ( kokart ) takacaklardır.
8. Headsetler size zimmetlidir, lütfen özen gösteriniz. Program sonrası hasarsız teslim
etmelisiniz. Kayıp halinde tazminat ödemek durumunda kalırsınız.

9. Araç hareket halindeyken daima emniyet kemerinizi takınız. EMNİYET KEMERİ
TAKMAMANIZ DURUMUNDA TURLA İLİŞİĞİNİZ KESİLECEKTİR.
10. Otobüsünüzü lütfen temiz tutunuz.
11. Ani sarsıntılarda düşüp yaralama olasılığı yüksek olduğu için, ağır ve sivri uçlu objeleri
koltuk üstü raflarına koymayınız. (Örnek: Büyük su şişesi, şemsiye vb)
12. Otobüste su bulunacaktır. Bunun dışında içecek servisi yapılmayacaktır.
13. Özel durumlar dışında otobüsün sürüş güvenliği nedeniyle ön tarafta toplanmak, ayakta
beklemek yasaktır.
14. Otobüs hareket halindeyken hostes koltuğunda oturmak yasaktır.
15. Tur otobüsünde ön koltuklar (#1-#2-#3-#4) TUREB/Bakanlık/öğretim üyesi/görevlisi, tur
eğitmen rehberi ve görevlilere aittir.
16. Otobüste ve eğitim tur günü boyunca alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır.
17. Otobüste ve ören yerlerinde tütün ve tütün ürünlerinin içilmesi yasaktır.
18. Otobüs, otel ve ziyaret yerlerinde bağırmak, diğer katılımcıları da rahatsız edecek şekilde
gürültü yapmak ve müzik dinlemek kesinlikle yasaktır.
19. Otobüs içinde ve ören yerlerinde sunum yapan eğitmeninizin (ve/veya katılımcının)
sunumlarını bölmeyiniz, konuşmayınız, gürültü yapmayınız. Oluşan sorularınızı not
alınız ve sunum sonundaki soru cevap bölümünde iletiniz. Eğitmenin ve sunum yapan
görevlinin sunumu sırasında konuşmak ve gürültü yapmakta ısrar, turla ilişiğinizin
kesilmesi nedenidir.
20. Eğitim gezisi sırasında, zorunlu ve geçerli bir gerekçe olmadıkça, otobüs, eğitmen, oda
arkadaşı değişikliği gerçekleştirilemez. Bu konuda, TUREB temsilcisi/görevlisi tam
yetkilidir.
21. Turun ahengini bozan, saygısız, özensiz ve haddini aşan her türlü davranış, disiplin suçu
teşkil edeceğinden, yapanlar önce uyarılacak, devam etmesi halinde turları iptal edilecek
ve disiplin soruşturması açılabilecektir. Bu konuda, TUREB temsilcisi/görevlisi tam
yetkilidir.
22. Eğitmeniniz eğitimden sorumludur. Tüm teknik, lojistik ve organizasyon ile ilgili
bilgilenmek için eğitmeninizin görevlendireceği grup sorumlusuna, TUREB
gözetmeni/yetkilisine ve/veya Acente yetkilisine başvurunuz.
23. Tur esnasında hiçbir şekilde TUREB yetkilisi/görevlisi ve tur eğitmen rehberinin
talimatları dışında hareket edilmeyecektir.
24. Katılımcılar, eğitmen, TUREB yetkilisi, acenta yetkilisi, otobüs şoförü ve diğer
görevlilerle ölçülü, saygılı ve dikkatli bir ilişki ve iletişim halinde olmaya özen
göstermelidirler.
25. Konaklama yapılan otellerden, hatıra sayılarak, kül tablası, bardak, bornoz, havlu vb
şeylerin alınması kesinlikle yasaktır. Bu gibi olaylara karışanların turları iptal edilecektir.
26. Değişen koşullara göre tur yönetim ekibi (TUREB yetkilisi, tur eğitmen rehberi) tur
güzergâhında, tur programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
27. Tur boyunca izin hakkı yoktur. TUREB görevlisi, kendisine sunulan “mücbir sebep”
ibrazı (yazılı) halinde, karar vermek için yetkilidir.
28. Gezi başlama tarihinde ruhsatnamesi olmayan rehber adayları ve daha önceki gezilerde
sınava girmemiş rehber adayları, TUREB’in gezi sonunda yapacağı sınava ve/veya
bütünleme sınavına girmek ve bu sınavlarda en az 75/100 başarı notu almak zorundadır.
Aksi halde ruhsatname işlemleri yapılmaz.
29. Tüm gezi katılımcıları kendilerine verilecek konuları çalışıp gezi esnasında eğitmenin
talep ettiği yer ve zamanda gruplarına sunmak zorundadırlar.

30. Geç kalma, grup düzenini bozma, kavga, hakaret, disiplin suçu işleme, Eğitmen ve
TUREB yetkilisinin talimatlarına ve yukarıda belirtilen kurallara uymama nedeniyle turla
ilişiği kesilen ve/veya ilk defa ruhsatname alacaklar için tur sonunda yapılacak sınavda
(sonraki bütünleme de dahil olmak üzere) başarısız olan katılımcıya, TUREB veya
Seyahat Acentası tarafından herhangi bir tur bedeli geri ödemesi yapılmayacaktır.
31. Her bir öğrenci/katılımcı diğer öğrencilerin turunun sorunsuz ve sağlıklı tamamlanması
için üzerine düşen sorumluluğu peşinen kabul etmiş sayılır. Ciddi sağlık sorunları ve
kronik rahatsızlıkları olan öğrenciler, bu konuyla ilgili olarak TUREB yetkilisi, öğretim
üyesi/görevlisi ve tur eğitmen rehberine tur başlangıcında bilgi vermek durumundadırlar.
32. Tur boyunca eğitmen ve katılımcı anlatımlarının ses ve görüntü kaydını yapmak kesinlikle
yasaktır.
Bu bir UYGULAMALI EĞİTİM GEZİSİ olup, ilgili mevzuat ve geçmişteki deneyimler ışığında
hazırlanmış bu kurallar bütününe uyulması zorunludur. Turistik gezi ya da şahsi tatil programı
gibi düşünülemeyeceğinden dolayı özel/kişisel taleplerde bulunulamaz.
Uygulamalı Eğitim Gezisine kayıt olmuş tüm öğrenciler/katılımcılar yukarıda belirtilen tüm
kuralları tur başlangıcında peşinen kabul etmiş sayılırlar.
TUREB YÖNETİM KURULU

ÖĞRENCİ/KATILIMCI:
Yukarıda yazılı kuralları okudum, anladım ve kabul ettim.
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