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TÜRKİYE TURİST 
REHBERLERİ BİRLİĞİ (TUREB) 

3 AYLIK BÜLTEN

Turist rehberleri olarak,
131 yıldır turizmin temel taşıyız.



Değerli Meslektaşlarım,

Uzun zamandır zor dönemlerden geçiyoruz. Her şeyin başı olan sağlığımızı koruyabilmek için 
sevdiklerimizden uzak durmak zorunda kalıyoruz. Belki de ülke tarihinin en uzun ve kapsamlı 
sosyal tam kapanmasını yaşadık Mayıs ayında. Bütün bunlarla birlikte işsizlik hepimiz için en 
ciddi sorun oldu.
Yaşadığımız sorunları hiç vakit kaybetmeden ülkemizin en önemli makamlarına aktardığımızı ve 
çözüm önerilerimizi de paylaştığımızı bültenimiz içinde de göreceksiniz. Söylemem gerekir ki; en 
yetkili ağızlardan faydalanacağımız ifade edilen desteklerden maalesef henüz faydalandırılmadık. 
Ancak, vazgeçmiş değiliz. Devletimizin imkânları doğrultusunda meslektaşlarımızın 
faydalanabilmesi gereken destekler için çabalarımız ve çalışmalarımız her mecrada devam 
edecek.
Haziran ayı sonlarında vaka sayılarında düşüş görülmesi ve yaz dönemine girilmesi ile 
birlikte ülkemizde, iç ve dış turizm hareketliliğinin başladığı resmi makamların da açıklamaları 
doğrultusunda sizlerin de malumudur. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonu ve devamında 
ülkemizin belli bir turizm hareketliliği yakalayarak bir nebze olsun biz turist rehberlerine iş imkânları 
sunabileceğini öngörüyoruz. Bu süreç ne kadar uzun olursa ve ülkemiz uluslararası uçuşları ne 
kadar erken başlatabilirse bizler için şüphesiz daha iyi olacaktır.
Bildiğiniz gibi, 2020 yılında eylemli olan turist rehberlerinden 2021 yılı Çalışma Kartı ücretlerini 
almama kararı aldık ve bunu uyguladık. Bununla birlikte maddi durumu elveren odalarımızın da 
aidat konusunda olabildiğince esnek davranmalarına imkân tanıyabilmek adına yasaların verdiği 
yetkiyi sonuna kadar kullandık. Bütün bunları yaparkenki amacımız olağanüstü koşullar yaşadığımız 
dönemlerde siz meslektaşlarımız üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletebilmekti.
Bununla birlikte, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli yaptığımız görüşmeler neticesinde bizlerin 
de ülke genelinde aşı önceliğinden faydalanabilmesini sağladık ki bunun çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Geldiğimiz noktada ülkemizde herkesin aşı imkânlarından faydalanması sağlanmış 
durumda. Bu noktada ülkemizde özellikle tüm kamu sağlığı alanında güvenilir olan Türk Tabipleri 
Birliği’nin (TTB) aşı konusunda yaptığı “Aşı olmak sizi ve sevdiklerinizi korumanın en güvenli ve 
etkili yoludur!” açıklamasını hepinize hatırlatmak isterim. Ayrıca, her ne kadar yapılabilecek her 
şeyi bildiğimizi düşünsek de bilgilerimizi yenilemek ve daha fazlasını öğrenmek için de turlara 
çıkmadan önce en az bir kere RBS’de yayınlanmış online “Pandemi Eğitimi”ni izlemeniz önemli.
Hepimizin ortak dileği olan 2021 yılının ikinci yarısının ve sonrasının çok daha iyi geçmesini, 
ülkemizin ve dünyanın tekrar kapanma süreçleri yaşamaması dileklerimi huzurlarınızda bir kez 
daha tekrarlayarak herkese mutlu bayramlar diliyorum.

Saygılarımla, 
Suat TURAL

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı 
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DENETİM GENELGESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Denetim Genelgesi’nin (a) bendi, uygulamada yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması amacıyla 
31 Mart 2021 tarihli TUREB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği değiştirilmiştir. 
Genelgede yer alan “Rehberden, tur liderine Denetmen tarafından sorulan soruyu sorması 
istenecektir. Rehber, Rehberlik Kartında yazan veya Türkçe dışında bir dilde Tur Lideri ile 
konuşur ise rehber hakkında dili dışında tutanak tanzim edilecektir.” maddesi,  “Rehber, 
çalışma kartında yer alan dili dışında konuşamaz aksi halde çalışma kartında belirtilen dil 
veya diller dışında çalışmaktan tutanak tanzim edilir ve Türkçe dilinde tur lideri ile konuşamaz 
yoksa rehber hakkında meslek etik ilkelerine aykırı davranmaktan tutanak tanzim edilir.” 
olarak mevzuata uygun hale getirilmiştir.
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TUREB AKADEMİ INSTAGRAM’DA 
REHBER ADAYLARIYLA BULUŞTU

Başkanımız Suat TURAL, TUREB Akademi Instagram sayfasında canlı yayında rehberlik 
bölümü öğrencileriyle buluştu ve öğrencilerin meslek ile ilgili merak ettikleri soruları 
cevaplandırdı.
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B2B LUXURY M.I.C.E WORKSHOP EVENT 
AND CONFERENCE

Travel Shop Turkey tarafından ISTTA iş birliği ile düzenlenen B2B LUXURY M.I.C.E WORKSHOP 
EVENT AND CONFERENCE etkinliğine panelist olarak Birliğimiz adına Başkanımız Suat 
TURAL katıldı. Etkinlik pandemi sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.
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COVID-19 SÜRECİNİN TURİZM 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ MEVCUT DURUM 

VE GELECEK BEKLENTİLERİ PANELİ
Başkanımız Suat TURAL Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin 14. Geleneksel Turizm 
Haftası Etkinliği kapsamında Zoom üzerinden online olarak düzenlediği “Covid-19 Sürecinin 
Turizm Sektörüne Etkileri: Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri” paneline konuşmacı olarak 
katıldı.
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ÖĞRENCİ SEKTÖR BULUŞMALARI
Başkanımız Suat TURAL, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi tarafından 
online düzenlenen “Rehberlik Mesleğinin Geleceği, Sorunları ve Çözümler” konulu Öğrenci 
Sektör Buluşmaları etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
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III. ULUSAL TURİST REHBERLİĞİ 
KONGRESİ KONGRE BİLDİRİ E-KİTABI 

YAYINLANDI
Birliğimiz tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik iş birliği 
ile 5-6 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen III. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Kongre Bildiri 
E-Kitabı yayınlandı.
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TURİZM STRATEJİ VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ülkemizde turizm sektörüne yönelik derlenen veriler ile turizmin tüm bileşenlerine yönelik 
strateji geliştirmek ve bunları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla, sektörümüzün önde gelen 
kuruluşları ile Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi oluşturmak için iş birliği protokolü 
imzalandı. Birliğimiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TTYD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Özel Sektör Havacılık 
İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri 
Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliği ile oluşturulan ‘Turizm 
Strateji ve Araştırma Merkezi’nin basın toplantısı, 18 Mayıs Salı günü saat 10.30-11.30 
arasında gerçekleştirildi.
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TURİZM STRATEJİ VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ (TURSAM)  KURULDU

Türkiye’de turizm sektörünün politika, plan ve girişimlerine destek olmak için doğru ve 
şeffaf verilerin analizlerinin yapılması amacıyla, sektörün önde gelen kuruluşları tarafından 
Ankara’da Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) kuruldu. TURSAM, birliğimiz dışında; 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği 
(TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm 
Akademisyenleri Derneği’nden (TUADER) oluşuyor. TURSAM yönetimi sektörün ilgili diğer 
kuruluşlarının da ortaklık yapısına dahil edilebileceğini açıkladı.
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YABANCI DİL SINAVLARI ONLINE 
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birliğimiz tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme sınavları 24 Mayıs-03 
Haziran 2021 tarihleri arasında Bakanlık gözetiminde online olarak gerçekleştirildi. Yabancı 
dil sınavlarına toplam 710 aday katıldı. Sınavlar 24 dilde yapıldı ve 10 günde tamamlandı.
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2.TURİZMDE MİMARLIK VE KÜLTÜREL 
MİRAS KONGRESİ

Moderatörlüğünü Başkanımız Suat TURAL’ın yaptığı “2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras 
Kongresi” düzenlendi.
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AENEAS KÜLTÜR ROTASI
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Yönetim Kurulu’nun 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde yaptığı 
toplantı sonucunda ilk kez Türkiye çıkışlı iki rota değerlendirmeye alındı ve Edremit Belediyesi, 
Uluslararası Aeneas Rotası Derneği ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) 
tarafından ortak başvurulan Aeneas Rotası’nın, Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası 
alması uygun görüldü.
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REHBERLERİMİZE HİBE DESTEĞİ İÇİN 
GİRİŞİMLER YAPILDI

Turizm sektörünün geri kalanından farklı olarak 2019 Aralık ayından bu yana yaklaşık on 
dokuz aydır işsizlikle boğuşan ve herhangi bir hibe desteği alamayan rehberlerimizin hibe 
desteği alabilmesi için başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
Strateji Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimler gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra siyasi 
parti temsilcileri Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent TURAN ve CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Muharrem ERKEK ile görüşülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti için stratejik önem taşıyan turizm 
sektörünün yasayla belirlenmiş tek mesleği olan turist rehberliğine mensup yaklaşık 9000 
eylemli rehbere hibe desteği verilmesi gerekliliği anlatılmıştır. Ayrıca rehberlere verilmesi 
gereken hibe desteği için hazırladığımız bilgi notu tüm milletvekillerine e-posta yoluyla 
iletilmiştir.
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NEVŞEHİR’DE REHBERLERİMİZLE 
BULUŞULDU

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 22.06.2021 tarihinde Nevşehir 
Ticaret Borsası’nda Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyeleriyle buluştu. Buluşmada, rehberlik 
mesleğinin gelişimine yönelik ve gündeme ilişkin sorular cevaplandırıldı.
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TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON ODAKLI 
İLK BÖLGESEL TURİZM MARKASI 

‘MEZOPOTAMYA’ TANITILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK’ın 
katıldığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak üzere oluşturulan “Mezopotamya” markasının 
tanıtım programında Başkanımız Suat TURAL, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası 
Başkanı Müslüm ÇOBAN, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Murat Alpaslan 
TEKEOĞLU ve diğer oda temsilcileri de yer aldı.
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DENETİMLERİMİZ



Bülten No: 04/05/06 - 2021

Birliğimiz tarafından Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında belgeli/belgesiz rehberlik faaliyetlerine 
yönelik denetimler gerçekleştirildi. Belgesiz rehberlik faaliyetlerinin önüne geçebilmek için 
çalışmalarına ara vermeden devam eden birliğimiz farklı il ve güzergâhlarda il müdürlükleri ve 
odalarımız iş birliğinde toplam 279 denetim yapmıştır. Denetimlerde tutulan tutanaklara ait 
grafik tablosu aşağıda yer almaktadır.
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BASINDAN
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TURİST REHBERLERİNİN KREDİ 
ÖDEMELERİ ERTELENSİN TALEBİ

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turist-rehberlerinin-kredi-odemeleri-ertelensintalebi-
456443h.htm

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, pandemiden en çok etkilenen 
sektörlerin başında gelen turizmde turist rehberlerinin neredeyse 20 aydır işsiz olduğunu 
söyledi ve hibe imkanlarından faydalanabilmek istediklerini belirtti.

Tural, “2020 yılının nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı turist rehberlerine 
yönelik bir kredi hizmeti oldu. Umudumuz bu geri ödemelerin en azından belli bir süre daha 
belki de bu yaz sezonu sonuna kadar ertelenmesi” dedi.

DHA’nın haberine göre, TUREB Başkanı Tural, koronavirüs nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına 
alan bir kriz sürecinden geçildiğini bildirdi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında 
turizmin geldiğini ve turist rehberlerin de etkilenen meslek grup arasında yer aldığını belirten 
Tural, “Her ne kadar virüs Türkiye’ye 2020 Mart’ında gelmiş de olsa aslında turist rehberlerinin 
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işsizlik süreci, 2019 yılının Kasım ayında sezonun bitmesiyle başladı. Bu nedenle Türkiye’deki 
turist rehberleri neredeyse 20 aydır işsizlikle karşı karşıyalar. Turist rehberleri çok yetişkin bir 
meslek dalıdır, çok yetişkin insanlardır. Her biri üniversite mezunu, en az 1 yabancı dil bilen ve 
Türkiye’nin yüzü olan insanlardır. Bizim en büyük korkumuz bu yetişmiş insanların sektörden 
ve meslekten uzaklaşmaları. Diğer taraftan bu süreç içinde birçoğunun gerçekten farklı işlere, 
farklı mesleklere yöneldiğini, mesleğe bağlı kalmaya çalışanların ise çok büyük ekonomik 
sıkıntılar yaşadığını görüyoruz” dedi.

‘HİBE İMKANLARINDAN FAYDALANABİLMEK İSTİYORUZ’

Tural, Türkiye’de 12 bin kayıtlı turist rehberi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda devletten yardım bekleyen 8 bin 500 rehberimiz var. Bu dönemde aslında 2020 
yılının Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı turist rehberlerine yönelik 
kredi hizmeti oldu. Ancak aradan çok uzun geçen ve işsiz geçen bir zaman dilimi oldu. O 
krediden faydalanan meslektaşlarımızın geri ödemeleri geldi. Umudumuz bu geri ödemelerin 
en azından belli bir süre daha belki de bu yaz sezonu sonuna kadar ertelenmesi. Tabi son süreç 
içinde esnafımızın faydalandığı çeşitli hibe olanaklarından biz de faydalanabilmek istiyoruz.”
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Turist rehberleri de hibe desteği bekliyor

https://www.turizmnews.com/turist-rehberleri-de-hibe-destegi-bekliyor/23169/

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Türkiye’de koronavirüs salgının 
en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizmde yaşanan düşüş nedeniyle 19 aydır işsizlikle 
mücadele eden turist rehberlerinin sıkıntılarına dikkat çekti.

Dünyayı etkisi alan pandeminin en çok turizmi vurduğunu hatırlatarak, bu süreçte en uzun 
süredir işsizliği yaşayanların turist rehberleri olduğunu anlatan Tural “Sezon zaten 2019’un 
Kasım ayında bitmişti. Yani aslında rehberlerin işsizlik süreci pandemiden 5 ay önce başlamıştı. 
Bu durumda meslektaşlarımız neredeyse 19 aya varan bir süredir işsizlikle mücadele ediyorlar” 
dedi.

TUREB girişimleri ve  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çalışmalarıyla 2020 yılı 
Nisan ayında turist rehberlerine yönelik açıklanan destek kredisine başvuranların 3’te birinin 
bu krediden faydalanamadığını ifade eden Suat Tural, alabilenlerin ise işsizliğe rağmen 7 aydır 
bu kredinin ödemelerini yapmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.
Tural, bu süreçte TUREB olarak turist rehberlerinin çalışma kartı ödemelerini almadıklarını, 
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oda aidatlarını mümkün olduğu kadar en aza indirerek hem meslektaşlarına destek olmaya 
hem de onları meslekten uzaklaştırmamaya gayret ettiklerini aktardı.

TUREB Başkanı, turist rehberlerin büyük çoğunluğunun serbest meslek erbabı olarak 
mesleklerini yürüttüklerini ve esnaf tanımına girmediklerini, yine büyük çoğunluğunun sosyal 
güvenlik şemsiyesi içinde de yer almadığını vurgulayarak, bu sebeple son açıklanan esnaflara 
yönelik hibeden faydalanabilmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Devletin açıkladığı destek planından turist rehberlerinin de faydalanabilmesinin önemini 
savunan Tural, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizin en önemli yumuşak güçleri arasında olan ve turizm sektörünün gerçekten ciddi 
anlamda en nitelikli kısmını oluşturan turist rehberlerimizin hem kredi ödemeleri ertelemesine 
hem de hibeye ihtiyaçları olduğu nettir. Devletimizin bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin 
yanında olabilmek için destekler açıkladığını ve planladığını görüyoruz. Bu desteklerden 
meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı inancındayım.

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın sayıları 9 bine yaklaşan eylemli turist rehberlerine 
de benzer bir hibe verilebilmesi ve kredi ödemelerinin ertelenmesi için gerekli talimatları 
vereceğini umut ediyorum. Yaklaşık 9 bin meslektaşımız için oluşturulacak hibe imkânı hem 
meslektaşlarımız hem de sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu dönemde verilecek bir 
hibe hem moral artışına hem de umutların ayakta kalabilmesine yol açarak meslektaşlarımızın 
sektörde kalmasına imkan tanıyacaktır.” 



Bülten No: 01/02/03-2021

ODALARIMIZ
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BURSA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ 
ODASI BELGESİZ REHBERLİK 

DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, belgesiz rehberlik faaliyetlerine yönelik olarak Bursa İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB işbirliğinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde 
çok sayıda belgesiz rehberlik faaliyetlerine yönelik tutanak tutuldu.
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TURİST REHBERLERİNE ZEYTİNBURNU 
EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Turist Rehberleri Odası iş birliğiyle Zeytinburnu ilçesinin 
tarihi, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak, turizm hareketliliğini arttırmak ve 
bu ilçe içindeki ziyaret yerlerini yerli ve yabancı turizm tüketicilerine doğru aktarılmasını 
sağlamak amacıyla “Turist Rehberlerine Zeytinburnu Eğitim Programı” düzenlendi. Programın 
böylelikle 3. grubu tamamlandı.



Bülten No: 04/05/06 - 2021

İZRO ONLINE EĞİTİM SEMİNERLERİ
İzmir Turist Rehberleri Odası tarafından Nisan ve Mayıs aylarında rehberlerimizin mesleki 
gelişimine yönelik online olarak farklı alanlarda çeşitli eğitim seminerleri düzenlendi.



Bülten No: 04/05/06-2021

AFYON FRİGYASI VE SAVAŞ ALANLARI 
UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

DÜZENLENDİ
Ankara Turist Rehberleri Odası tarafından Nisan ayında “Afyon Frigyası ve Savaş Alanları 
Uzmanlık Eğitim Programı” düzenlendi. Program sonunda katılımcılara uzmanlık sertifikaları 
verildi.



Bülten No: 04/05/06 - 2021

SİVRİHİSAR - PESİNUS EĞİTİM GEZİSİ 
DÜZENLENDİ

Ankara Turist Rehberleri Odası tarafından Haziran ayında Sivrihisar-Pesinus Eğitim Gezisi 
düzenlendi.


