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TÜRKİYE TURİST 
REHBERLERİ BİRLİĞİ (TUREB) 

3 AYLIK BÜLTEN

Turist rehberleri olarak,
131 yıldır turizmin temel taşıyız.



Değerli Meslektaşlarım,

Maalesef pandemiyle geçen bir yılı tamamlıyoruz. Bu süreç her birimiz için daha önce 
karşılaşmadığımız tecrübeleri de bizlere gösterdi. ‘’Keşke hiç tecrübe etmemiş olsaydık.’’ dediğimiz 
zamanları yaşıyoruz.

Bu süreçte Birliğimiz ve Odalarımız olarak meslek kuruluşlarımızın tüm imkânları ile sizlere destek 
olmaya gayret ediyoruz. Örneğin; imkânlarımızı zorlayarak pandemi süreci sebebiyle 2020 yılında 
eylemli olan meslektaşlarımızdan 2021 yılı için çalışma kartı ücretlerini almadık. 

Aynı şekilde imkânı olan Odalarımızın da mümkün olan minimum aidatları tahsil yoluna giderek 
meslektaşlarımızı mağdur etmemesi yolunda kararlar aldık.

Şubat ayı içinde, daha önce aralık ayında yaptığımız gibi çevrimiçi olarak T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gözetim ve denetiminde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ve Dil Ekletme sınavlarımızı 
yaptık. Her iki sınavımızda organizasyon ve güvenlik açısından oldukça başarılı geçti ve 
mesleğimizin pratik çözüm ve organizasyon başarısını öne çıkardı. Bu organizasyonda gönüllülük 
esasıyla yer alan ve mesleğimize katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür 
ederim. 

2021 yılında bir başka ilki daha gerçekleştirerek 21 Şubat’ı Ankara’da, Ulu Önder Atatürk’ün 
huzurunda tüm Oda Başkanlarımızın katılımıyla düzenlenen anma töreniyle kutladık ve yine RBS 
üzerinden bütün Oda Başkanlarımızın katılımıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki meslektaşlarımızla 
canlı yayınla buluştuk. 

Türkiye’nin aşılamaya başlaması ile birlikte sürekli ilgili bakanlıklarımızla iletişim sağlayarak 
mesleki ve sektörel önceliklerimizi ilettik. Bunun da sonucunu alarak tüm sektör için öncelik 
kayıtlarının, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) vasıtasıyla, alımına başladık. Henüz 
öğretmenlerin, akademisyenlerin kayıtları yapılmamış iken meslektaşlarımızın kaydının alınmaya 
başlamış olması sektörümüzün önemini gözler önüne seren bir gerçektir. 

2021 yılı için çok büyük ümitlerimiz vardı. Yılın ilk çeyreğini tamamladığımız bugünlerde 
beklentilerimizi ayakta tutmak ve insanoğlunun her zaman yaptığı umuda sarılmak durumundayız. 
2021 yılının önümüzdeki sürecinin geçtiğimiz sürecinden daha iyi olması ümidiyle hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. 

Saygılarımla, 
Suat TURAL

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı 
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TURİZM İSTİŞARE KURULU
TOPLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY Başkanlığında 05 Ocak 2021 tarihinde sektörün 
öncü kuruluşlarının bir araya geldiği “Turizm İstişare Kurulu” toplantısı video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Birliğimiz adına Başkanımız Suat TURAL katıldı. 
Toplantıda, turizmimizin sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi hedefiyle önümüzdeki 
dönemde atılacak adımlar görüşüldü.
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BAŞKANIMIZ SUAT TURAL’IN REHBERLİK 
MESLEĞİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK 

YAPTIĞI ZİYARETLER
Başkanımız Suat TURAL, turist rehberliği mesleğinin gelişimi, korunması ve mesleki sorunların 
çözümüne yönelik olarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, AK Parti Aydın 
Milletvekili Metin YAVUZ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, Cumhurbaşkanı Baş 
Danışmanı Ahmet Selim KÖROĞLU, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak AKBURAK ve AK 
Parti Bursa Milletvekili Mustafa ESGİN ziyaret edildi.  
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EYLEMLİ REHBERLERİMİZE FERDİ KAZA 
SİGORTASI YAPILDI

TURİZM ORMANI 
DESTEK BEKLİYOR: 

HEDEF 100 BİN 
AĞAÇ!

Birliğimiz tarafından 2021 yılında çalışma kartı alıp eylemli olan ve RBS’de ilgili kısma onay 
veren rehberlerimize ferdi kaza sigortası yapıldı. Hayırlı olmasını dileriz.

Birliğimiz tarafından Hatay’da, “Turizm 
Ormanı” kurulması için imzalanan protokol 
gereği, Hatay’da kül olup giden ormanları 
yeniden yeşillendirmek için 2021 yılında 100 
bin ağaç dikme hedefi belirlendi.

Proje ortağı olarak tüm Türkiye’ye ve 
doğaseverlere sesleniyor ve herkesin desteğini 
bekliyoruz.
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EYLEMLİ REHBERLERİMİZE ARAÇ 
KİRALAMA HİZMETLERİNDE İNDİRİM 

SAĞLANDI
Birliğimiz ile Central Car Rental arasında yapılan protokol gereği eylemli rehberlerimizin araç 
kiralama hizmetlerinden indirimli yararlanmaları sağlandı.
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BAŞKANIMIZ SUAT TURAL KONUŞMACI 
OLARAK ONLİNE TOPLANTILARA 

KATILDI
Başkanımız Suat TURAL, Birliğimiz tarafından desteklenen turist rehberliği ve turizm konulu 
online toplantılara konuşmacı olarak katıldı.
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WFTGA TOPLANTILARINA ÜLKEMİZİ 
TEMSİLEN BAŞKANIMIZ KATILDI

WFTGA tarafından şubat ve mart aylarında yapılan toplantılara Birliğimiz adına ülkemizi 
temsilen Başkanımız Suat TURAL katıldı. Şubat ayındaki toplantıda Başkanımız; Birliğimiz ve 
mesleğimiz hakkında sunum yaptı. Mart ayındaki toplantıda ise WFTGA’nın gerçekleşemeyen 
Genel Kurul’u online olarak gerçekleştirildi. 
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YABANCI DİL SINAVLARI ONLINE 
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birliğimiz tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme sınavları 10-19 
Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlık gözetiminde online olarak gerçekleştirildi. Yabancı 
dil sınavlarına toplam 1650 aday katıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu sınavlar 29 dilde 
yapıldı ve 10 günde tamamlandı.
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DÜNYA REHBERLER GÜNÜ’NDE 
ODA BAŞKANLARIMIZLA İLK KEZ 

ANITKABİR’DE BULUŞTUK
21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nde TUREB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanlarımız RBS 
üzerinden canlı yayında rehberlerimizle buluşarak Rehberler Günü ile ilgili mesajlarını ve 
güzel dileklerini ilettiler. 21 Şubat tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 22 Şubat 
2021 tarihinde Anıtkabir’de saat 14.00’da bir tören düzenlendi. Başkanımız Suat TURAL 
ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda 
bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen TURAL, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. 
Törene, TUREB Yönetim Kurulu Üyeleri A. Serhan GÜNGÖR, Adem BİÇER, Ozan SAYIN ile 
Birliğimize bağlı Odaların Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda rehber 
katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törenin ardından davetlilerle birlikte 
anı fotoğrafı çekildi.
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Rehberler Günü

Tören sonunda Başkanımız Suat TURAL başkanlığında TUREB Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı (ANRO) Fuat TURAN, Antalya Turist Rehberleri 
Odası Başkanı (ARO) Hayati KORUCU, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı  (ATRO) ve 
aynı zamanda TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Ozan SAYIN, İstanbul Turist Rehberleri Odası 
Başkanı (İRO) ve aynı zamanda TUREB Başkan Vekili Dr. Sedat BORNOVALI, İzmir Turist 
Rehberleri Odası Başkanı (İZRO) Macit ŞAŞZADE, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkan 
Yardımcısı (MUTRO) Fatih COŞKUN, Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (ADRO) 
Hasan ERDOĞAN, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (BURO) Denizhan SEZGİN, 
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (ÇARO) Ümit Cihan MÜŞTERİOĞLU ile 
ÇARO Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (GARO) 
Murat Alpaslan TEKEOĞLU, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (ŞURO) 
Müslüm ÇOBAN ile Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı (TRO) Davut DEMİR’in 
katılımıyla Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin konular, 
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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TWİTTER PLATFORMUNDA BİRLİĞİMİZ 
TT OLDU

REHBERLERİMİZE İHTİYAÇ KREDİSİ 
İMKANI SAĞLANDI

21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Birliğimiz Twitter’da #DünyaRehberlerGünü 
etiketiyle TT oldu.

Birliğimiz ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında rehberlerimizin ihtiyaç kredi kullanımına 
yönelik hazırlanan protokol gereği, Birliğimize bağlı rehberlerimizin kredi imkanlarından 
yararlanması sağlandı.
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REHBERLERİMİZ İÇİN AŞILAMA KAYDI 
BAŞLADI

TUREB AKADEMİ INSTAGRAM SAYFASI 
AÇILDI

Bakanlığımızla işbirliği yürüterek yaptığımız çalışmalar neticesinde COVID - 19’a karşı yapılan 
aşılama çalışmalarında turizm endüstrisinin stratejik bileşeni olan meslektaşlarımızın da bu 
öncelikten faydalanması sağlandı.

Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak Birliğimiz tarafından yapılacak etkinlik 
ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerimizi paylaşacağımız TUREB Akademi Instagram sayfası 
açıldı.
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AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VİDEOSU 
RBS’DE YAYINDA

Afet öncesi alınacak önlemler, afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar hakkında doğru ve 
eksiksiz bilgilere rehberlerimizin ve rehber adaylarımızın ulaşabilmesi amacıyla T.C. İçişleri Afet 
ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda T.C. İçişleri Afet ve Acil 
Durumu Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Afet Farkındalık Eğitimi Videosu” RBS 
Video’da kullanıma sunuldu. Bu eğitim videosunu sonuna kadar izleyerek tamamlayanlara 
eğitimi tamamladıklarına dair sertifika verilecektir. 
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BASINDAN
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Rehberlerden, 131 yıl önce getirilen dil 
şartının kaldırılması çalışmasına tepki

https://www.dunya.com/sektorler/turizm/rehberlerden-131-yil-once-getirilen-dil-sartinin-
kaldirilmasi-calismasina-tepki-haberi-609375

Seyahat acentelerinin, turist rehberliği için yabancı dil bilme kriterinin kaldırılması için 
çalışma yaptığı öğrenildi. Rehberlere yabancı dil bilme şartı 1890’da Sultan Abdülhamit 
Dönemi’nde gelmişti. Mesleğin şartlarının belli olduğunu söyleyen rehberler, acentelerin 
çalışmasına tepki gösterdi. 

Seyahat acentelerinin, turist rehberliği mesleğini yapabilmek için gerekli olan en az bir 
yabancı dil bilme şartının değiştirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması için girişimde 
bulunduğu öğrenildi. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunan 
acentelerin, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda yer alan ‘en az bir yabancı dil 
bilme’ şartının kaldırılmasını talep ettiği kaydediliyor. Girişimlere tepki gösteren Türkiye Turist 
Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, kayıtlı 11 bin 500 rehber yanı sıra üniversite 
ve yüksekokullarda turist rehberi yetiştiren 90 bölümün olduğunu belirterek, bunun yaşama 



Bülten No: 01/02/03-2021

geçirilmesi halinde orta vadede rehberlik mesleğinin bitebileceği uyarısında bulundu.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Suat Tural, girişimlere tepki göstererek, kayıtlı 11 bin 500 
rehber yanı sıra üniversite ve yüksekokullarda turist rehberi yetiştiren 90 bölümün olduğunu 
belirtti. Tural, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde orta vadede rehberlik mesleğinin 
bitebileceği uyarısında bulundu.

Bu talebe gerekçe olarak, Türk turistlere verilen hizmetin gösterildiğine dikkat çeken Tural, 
“Her mesleğin bir minimum bilgi ve eğitim düzeyi vardır. Bizde de yabancı dil gerekliliği yer alır. 
Bütün dünyadaki uygulama böyledir. Kendi dilinde kendi insanına da yapsa bile yine yabancı 
dil bilme şartı vardır.” dedi. 

11 bin 500 kayıtlı üye, 90 bölüm var

Türkiye’de 43 tane ön lisans, 37 lisans, 10 tane tezsiz yüksek lisans olmak üzere 90 Turist 
Rehberliği Bölümü bulunduğu bilgisini veren Suat Tural, bu sayının çok fazla olduğunu, halen 
11 bin 500 kayıtlı üyeleri bulunduğunu aktardı. Yasanın açık olduğunu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ruhsatı ve TUREB çalışma kartı olmayanların rehberlik hizmeti veremeyeceğini ifade 
eden Tural, “Yabancı dil şartını ortadan kaldırırsak rehberliğin çekirdeğini ortadan kaldırırız. 
Avukatlık mesleğine girişte Hukuk Fakültesi okuma şartının kalktığını düşünün. Bizde de 
yabancı dil şartını ortadan kaldırırsanız 20 yıl sonra dil bilen rehber kalmaz. Ortalık lisanslı 
fakat işsiz insanlarla dolar.” diye konuştu.

Tural, turist rehberliğine yönelik yabancı dil şartının bundan 131 yıl önce 29 Ekim 1890’da 
Sultan Abdülhamit imzasıyla 190 sayılı Nizamname ile getirildiği bilgisini verdi. Cumhuriyetin 
ilanından henüz 2 yıl geçmeden 1925’te yapılan yasal düzenlemeyle de bu hükmün devam 
ettiğini söyleyen Tural, “Türkiye’nin dışa açılan yüzü olan rehberlik mesleği, ehil kişilerce 
yapılmalı” şeklinde konuştu.

15 aydır işsiz olan turist rehberleri zorda

Suat Tural, meslek mensuplarının 2019 yılında sezonun kapandığı Ekim ayından bu yana 
geçen 15 aydır işsiz olduğunu ve en az 3-4 ay daha işlerin açılmasının beklenmediğini belirtti. 
Rehberlerin herhangi bir şirkete bağlı çalışmadığı için devletin pandemiyle ilgili desteklerinden 
yararlanamadıklarını dile getiren Tural, “Geçen yıl 10 bin liralık kredi desteğine 2 bin 500 
üyemiz başvurdu, bin 800’ü yararlanabildi. Şimdi bu kredilerin geri ödeme dönemi geldi. 
Ancak o zamandan bu zamana kimse para kazanamadı ki bu borçları nasıl ödesin?” diye 
konuştu. Üyelerine sıkıntı yaşatmamak için TUREB olarak aidat almadıklarını ve kurumsal 
yapının da finansal sıkıntıda olduğunu söyleyen Tural, TUREB’ e de destek istedi.
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TUREB Başkanı Tural’dan, salgından 
olumsuz etkilenen turist rehberleri için 

çözüm önerileri

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tureb-baskani-turaldan-salgindan-olumsuz-etkilenen-
turist-rehberleri-icin-cozum-onerileri/2152232

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Türkiye’deki 11 bin 279 rehberin 
8 bin 930’unun, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışamadığını 
belirterek, çözüm önerilerini dile getirdi. 

Tural, 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist 
rehberlerinin yaşadığı sıkıntılar, rehberin turizmdeki önemi ve birliğin çalışmalarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu.
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Son verilere göre, bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği ruhsatnameye sahip 
11 bin 279 rehberin, 39 farklı dilde hizmet verdiğini belirten Tural, bunlardan 8 bin 930’unun 
geçen yıl çalışacaklarını beyan ettiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamadıklarını 
söyledi. Tural, 2 bin 349 rehberin geçen yıl “çalışmayacağım” beyanında bulunduğunu aktardı.
Meslektaşlara katkı sağlamak ve onları sektörde tutmak adına birlik bünyesindeki bazı 
odaların çalışma kart ücretinden feragat ettiğini, bazılarının ise indirime gittiğini anlatan 
Tural, bu yıl 8 bin rehberin çalışacağını beyan edeceğini umduklarını dile getirdi.

Türkiye’de 9 bin 836 rehberin ülkesel, bin 443 rehberin de bölgesel ruhsatnameye sahip 
olduğunu kaydeden Tural, bölgesel çalışan rehberlerin sayısının artacağını öngördüklerini 
belirtti.

Turizmi derinden etkileyen Kovid-19 salgınından rehberlerin de olumsuz etkilediğini, sezonun 
bittiği Kasım 2019’dan beri işsizlik süreçlerinin devam ettiğini anlatan Suat Tural, Mayıs 
2020’de Bakanlığın rehberlere kredi destek paketi oluşturduğunu kaydetti. Tural, rehberlerin 
yaklaşık yüzde 70’inin bu krediden faydalandığını bildirdi.

Kredi ödemelerinin geçen yıl kasım ayında başladığını ifade eden Tural, turizm sezonu 
olmadığından para kazanılmadığını, 4 aydır işsizliğe rağmen kredi ödemeye çalıştıklarını ifade 
etti.

Başka hiçbir destek alamamış olmanın turist rehberlerinin geleceğe umutsuz bakmasına 
yol açtığını söyleyen Suat Tural, rehberlerin turizm sezonunun başlamasını beklediklerini dile 
getirdi.

“En büyük beklentimiz turizm hareketliliğinin canlanması”

Turist rehberlerine destek olunması için tanıtım videosu konseptiyle bir projenin 
uygulanabileceğini vurgulayan Tural, tasarladıkları projeye ilişkin şunları söyledi:

“Her turist rehberimiz bir yabancı dil biliyor. Hepsi kendi yabancı dillerinde kendi yaşadıkları 
bölgenin en kıymetli müzelerinde beşer dakikalık video çekse, bunlar bizim elimizde bir tanıtım 
envanteri oluşturur. Bu videoları bir portal üzerinden bakanlığımıza ulaştırsalar, bu çalışmaları 
karşılığında onlara bir ödeme yapılırsa, hem işlerini yapmış hem Türkiye’nin tanıtımına katkı 
sağlamış olurlar. Belki Bakanlığımız, bir de görsel kütüphane oluşturur. Bu, belki de tanıtım 
anlamında Türkiye için yapılabilecek en güzel çalışmalardan biri olur. Onun dışında en büyük 
beklentimiz turizm hareketliliğinin canlanması.”

“Bu mesleğe bağlılığın çok büyük bir kısmı ülkeyi sevmeye dayanıyor”
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TUREB Başkanı Suat Tural, 2021 turizminin öncelikle iç pazarda deniz-kum-güneş turizmi 
ile başlayacağını öngördüklerini, kültür gezilerinin ve yurt dışı seyahatlerin nisan ayında 
başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Sadece Türkiye’de sağlık politikalarının ve başarılı aşılama sürecinin turizmin sürdürülmesi 
için yeterli olmayacağını, yurt dışından gelen turistin de sağlıklı olmasının büyük önem 
taşıdığını belirten Tural, “Önümüzde biraz muallakta olan ama yine umut taşıdığımız bir süreç 
var. Meslektaşlarımızın mesleğe bağlılığı sadece para kazanmak üzerinden değil. Bu mesleğe 
bağlılığın çok büyük bir kısmı, ülkeyi sevmek ve ülkeyi iyi tanıtmaya gönül vermeye dayanıyor. 
O yüzden meslektaşlarımızın mesleğe bağlılığını biraz da umutla desteklemeye çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

Turist rehberinin en önemli niteliğinin, sürekli yeni şeyler öğrenmesi ve kendini yenilemesi 
olduğunu ifade eden Tural, rehberlerin güncel bilgilere sahip olması gerektiğini dile getirdi. 
Kovid-19 süresince, rehberlerin odalar bünyesinde düzenlenen konferansların videolarını 
izleyerek mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını anlatan Tural, rehberlerin farklı dillerde de 
kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Tural, “Türkiye’ye gelen her yabancının gezisinin başından sonuna kadar güvenebileceği, 
her sorununu çözeceği, Türkiye’yi o yabancıya hakkıyla tanıtacak tek insandır rehber. Yerli 
yolcularımız için de hepsinin hem bilgilerini tazelemeleri, hem de ülkemizin gizli kalmış 
zenginliklerini hazinelerini çok daha iyi bir biçimde birinci elden öğrenebilecekleri kaynaklardır 
rehberler.” dedi.

Türkiye’nin turizm gelirleri arttıkça ihracat gelirlerinin de artacağını vurgulayan Tural, turizmin 
amacının, aynı parayı sağ cebinden alıp sol cebine koymak değil, bir başkasının cebinden 
çıkan parayı ülke ekonomisine katmak olduğunu söyledi.

Tural, şunları kaydetti:

“Bu sene ‘Rehbersiz Turizm Olmaz’ sloganı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kongre turizmi, 
sağlık turizminin içine kültür turizmini öyle ya da böyle yerleştirmeliyiz. Çünkü Türkiye’nin 
dünyaya anlatacak hikayesi ve dünyaya söyleyecek sözü var. En önemlisi bizim bu kadar 
sözümüz varken sadece ‘gelin bakın burada ne güzel deniz var, burada ne güzel güneş var, 
burada ne güzel bir sahil var. Gelin siz bunları kullanın, sonra da dönüp kendi ülkenize gidin 
dememiz’ tam olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerine aykırı düşer. O yüzden biz sürekli 
yabancıları ülkemizde gezdirmek, onlara hem Anadolu tarihini hem Türk kültürünü hem İslam 
tarihini hem İslam kültürünü anlatmak, gerçeği onlara taraflı bir süzgeçten geçirmeden 
olduğu gibi aktarmak misyonunu üstleniyoruz. Bunu yaptığınız zaman turizm gelirlerimiz 
artış gösteriyor ve ‘rehbersiz turizm olmaz’ diyoruz. Bütün turizm dünyası içerisinde herkese 
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rehberlerimizle hizmet vermeliyiz ki, hem kalitemiz artsın hem ülkemiz doğru tanınsın hem de 
ülkemizin kazancı artsın.”

“Yabancı turistler, ülkeyi rehberlerle tanımak istiyor”

Turist rehberi olmadan gezilen yerlerin doğru anlatılamayacağını, görülen yerlerin niteliğinin 
yitirileceğini savunan Tural, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son verilere göre, yabancı turistler, Türkiye’de gezdikleri zaman diliminde yüzde 90, 95 
oranında rehberlerimizle geziyorlar, ülkeyi rehberlerle tanımak istiyor. Çünkü turist rehberi, 
dünya turizm sektöründe kaliteli hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Dünyadaki 
hiçbir ülke, hiçbir devlet kendi ülkesinin, kendi vatandaşı olmayanlar tarafından tanıtılmasını 
istemiyor. Şimdi Türkiye’ye gelen herhangi yabancı kafileye onların dilini konuşan Türk turist 
rehberinin tanıtmasını mı tercih ederiz, yoksa o kafile ile birlikte binlerce kilometre ötesinden 
gelmiş bir insanın Türkiye hakkındaki nereden öğrendiğini bilmediğimiz bilgileri o insanlara 
aktarmasını mı isteriz?

Türkiye’nin dünyaya anlatacak bir hikayesi olduğuna vurgu yayan Tural sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Türkiye’nin dünyaya kendini anlatma ihtiyacı var. Özellikle yabancı yolcularla bir araya 
geldiğimizde onlar bize İslamiyet’i de soruyorlar. İslamiyet dünyada özellikle bilerek istenerek 
yeri geliyor yanlış anlatılıyor, o yanlışları doğruya çevirmek bizim işimiz. Türkiye’ye gelen 
kafileler sözde Ermeni soykırımından onlarca yıl orada yanlış anlatılan hikayelerden 
etkilenmiş insanlar oluyor, o önyargıyı kırmak bizim işimiz. Çanakkale’de yatan şehitlerimizin 
neler uğruna can verdiklerini anlatmak bizim işimiz. Biz sadece ‘gelin burada çok güzel bir 
manzara var, fotoğraf çekin ve sosyal medyanıza yükleyin’ işini yapmıyoruz. Biz, hem tarih ve 
kültür elçiliği hem de diplomat görevi görüyoruz.”
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DENETİMLERİMİZ
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Birliğimiz tarafından ocak-şubat ve mart aylarında belgeli/belgesiz rehberlik faaliyetlerine 
yönelik denetimler gerçekleştirildi. Belgesiz rehberlik faaliyetlerinin önüne geçebilmek için 
çalışmalarına ara vermeden devam eden Birliğimiz, farklı il ve güzergâhlarda İl Müdürlükleri 
ve Odalarımız iş birliğinde toplam 141 denetim yapmıştır. Denetimlerde tutulan tutanaklara 
ait grafik tablosu aşağıda yer almaktadır.
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ODALARIMIZ
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İZRO ONLINE EĞİTİM SEMİNERLERİ
İzmir Turist Rehberleri Odası tarafından şubat ve mart aylarında rehberlerimizin mesleki 
gelişimine yönelik online olarak farklı alanlarda çeşitli eğitim seminerleri düzenlendi.
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MUTRO TARAFINDAN ÜYELERİNE 
DEĞİRMENDERE KANYONU İNCELEME 

GEZİSİ DÜZENLENDİ
Muğla Turist Rehberleri Odası tarafından Muğla Valiliği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile koordineli ülkemizin şehir içinden ulaşılan tek kanyonu olarak bilinen 
Değirmendere Kanyonu’na inceleme gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında sosyal sorumluluk 
projesi olarak kanyon içerisinde yer alan çöpler de temizlenerek çevreye olan duyarlılığa dikkat 
çekildi. Bu sosyal sorumluluk projesinde günün sonunda Muğla Turist Rehberleri Odası’na üye 
50 rehber kanyon içerisinden yaklaşık 40 torba çöp topladı.
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EĞİTİM GEZİLERİNDE BİR ARAYA GELİNDİ
MUTRO tarafından pandemi sürecinde değişik bölgelerde ikamet eden üyelerinin kaynaşıp 
mesleğimize dair fikir alışverişinde bulunmaları vesilesi ile 21 Şubat Dünya Rehberler Günü 
etkinlikleri kapsamında başlatılan eğitim gezilerinin sonuncusu, Likya Medeniyeti’nin önemli 
kentleri arasında yer alan Tlos, Patara, Xanthos ve Letoon Antik Kentlerine düzenlendi. 
Özellikle Patara Antik Kenti’nden başlayıp Letoon’a kadar olan etapta Prof. Dr. Fahri IŞIK 
ve ekibi, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ ve Belediye Basın Halkla İlişkiler ekibi, 
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya BİNGÖL ve müdürlük personeli de geziye katıldı.
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DÜNYA REHBERLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA CANLI YAYIN DÜZENLENDİ
ATRO tarafından 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla rehberlerimizin düzenlemiş 
oldukları sunumlar canlı yayında paylaşıldı.
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KURŞUNLU MANASTIRI RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI İÇİN İNCELEMELERDE 

BULUNULDU
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. 
Mehmet Umut TUNCER, ATRO Yönetim Kurulu Başkanı Ozan SAYIN, Kuşadası Otelciler 
ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin ÖZDEN ve Ekosistemi Koruma ve 
Doğa Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin SÜRÜCÜ Kurşunlu Manastırı’nda 
incelemelerde bulundu. Ziyarette, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut 
TUNCER, KODER desteği ile restorasyon çalışmalarının başlayacağını ve bölgede kamping 
alanı için yer ayrılacağını açıkladı.
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REHBERLİKTE KADIN OLMAK SÖYLEŞİ 
PROGRAMI

ATRO tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ATRO Youtube sayfası üzerinden 
canlı olarak, ADÜ Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Selenay ALTUNBAŞ moderatörlüğünde, 
ATRO Yönetim Kurulu Üyesi Nafia DEMİRCAN, İZRO Başkan Vekili Ayça KESİCİ, MUTRO 
Yönetim Kurulu Üyesi Feride ÖLMEZ ŞÖLENER ve TUREB Disiplin Kurulu Üyesi Mine KARAHAN 
katılımlarıyla “Rehberlikte Kadın Olmak” başlıklı söyleşi düzenlendi.
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ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLERİ CANLI 
YAYINDA GEZİLDİ

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) rehberlerinden 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 106.Yılı ve Şehitleri Anma Günü’ne özel Çanakkale Şehitliklerimizden canlı yayın 
yapıldı. 

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü’nde Çanakkale 
Şehitliklerimizi gezme fırsatı bulamayan tüm halkımız için ÇARO üyesi olan turist rehberleri 
tarafından Çanakkale Şehitliklerimizin birçok noktasından canlı yayın gerçekleştirildi.
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ÇANAKKALE SAVAŞLARI SUNUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), Kanada Montroel Başkonsolosluğu 
ve Montreal Türk Kültür Merkezi ile Çanakkale Savaşları yayını gerçekleştirildi.18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü’nde Çanakkale Şehitliklerimizi 
gezme fırsatı bulamayan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Çanakkale Bölgesel 
Turist Rehberleri Odası tarafından Çanakkale Savaşları sunumu gerçekleştirildi. 
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REHBERLERİN PANDEMİ DÖNEMİNDE 
YAŞADIĞI SIKINTILARLA İLGİLİ 

RÖPORTAJ VERİLDİ
ANRO Yönetim Kurulu, TRT Avaz kanalına mart ayında tursit rehberlerinin pandemi döneminde 
yaşadığı sıkıntıları ve yapılması gerekenleri içeren bir röportaj verdi.
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UZMANLIK EĞİTİMLERİ İÇİN 
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ANRO Yönetim Kurulu, rehberlere yönelik uzmanlık eğitimleri hakkında fikir alışverişinde 
bulunmak üzere 25 Mart 2021 tarihinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali AYVAZOĞLU’nu 
ziyaret etti. 


