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TÜRKİYE TURİST 
REHBERLERİ BİRLİĞİ (TUREB) 

3 AYLIK BÜLTEN

Turist rehberleri olarak,
131 yıldır turizmin temel taşıyız.



Değerli Meslektaşlarım,

Pandeminin etkileri hala tüm dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Salgının sektörde yarattığı 
hasarlarla birlikte yaz aylarında yaşanan orman yangınları da hepimiz için çok sarsıcı oldu ve 
sektörde ciddi bir sıkıntı yarattı.

TUREB olarak görevimizin mesleki açıdan yaşanan sorunlara en kısa sürede çözüm önerileri 
sunmak, bu çözümleri ilgili mercilere taşımak ve üyelerimizin gelişimi için çaba harcamak olduğu 
bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum.

Bu dönemki faaliyetlerimiz arasında, çeşitli illerimizde büyükşehir belediyelerinin desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz afiş çalışmaları vardı. Rehberlik mesleğinin önemini vurgulamak ve kaçak 
rehberlik konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir ve Muğla kentlerindeki billboard’larda yer alan görseller, ilgili şehirlerin tarihi ve 
turistik noktalarında yayımlandı. “Gerçek Turist Rehberleri” vurgusuyla bizleri doğru temsil eden 
bir çalışma olduğuna ve bu konuda bir bilinç oluşturma açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu süreçte ayrıca üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri, rehberlik bölümünden 
mezun olan rehber adaylarımız ve ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için 
planladığımız 2021 yılı yurt içi uygulamalı eğitim gezilerimiz başladı ve halen devam ediyor. 
Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak düzenlediğimiz 
gezilere çok yoğun bir katılım olması bizleri oldukça memnun etti.

Yılın kalan yarısında ülkemizin ve dünyanın tekrar kapanma süreçleri yaşamaması ve 
bundan sonraki bültenlerimizde sizlere daha iyi, daha güzel haberler verebilmek ümidi ile tüm 
meslektaşlarıma sağlıklı günler diliyor, saygılar sunuyorum.

Saygılarımla, 
Suat TURAL

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı 
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I. TU-AR SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 
ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Sektörün bileşenleri, sürdürülebilirlik bileşenleri ve konuya katkı sağlayan kurumsal 
kuruluşların bir araya geldiği “TU-AR 1.Sürdürülebilir Turizm Zirvesi” 07-08 Temmuz 2021 
tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlendi.
YAPDER Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde düzenlenen zirvenin açılış programına 
konuşmacı olarak Birlik Başkanımız Suat TURAL’ın yanı sıra TÜROB Genel Sekreteri İsmail 
TAŞDEMİR ve TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali BİLİR katıldı.
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AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI 
ZİYARET EDİLDİ

Başkanımız Suat TURAL, İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit ŞAŞZADE ve Ankara 
Turist Rehberleri Odası Başkanı Fuat TURAN, 28 Temmuz 2021 tarihinde Aydın Turist 
Rehberleri Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette rehberlik mesleğinin gelişimine yönelik yapılacak iş 
birlikleri görüşüldü.
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REHBERLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİNİ 
ANLATAN GÖRSEL ÇALIŞMALAR 

YAYIMLANDI
Rehberlik mesleğinin önemini vurgulamak ve kaçak rehberlik konusunda halkı bilinçlendirmek 
amacıyla Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarının desteğiyle hazırlattığımız görseller ilgili şehirlerin tarihi ve turistik 
noktalarında yayımlandı.
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2021 YILI UYGULAMA
EĞİTİM GEZİLERİ BAŞLADI

Birliğimiz tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da rehberlik 
bölümünden mezun olan rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen 
rehberlerimiz için planlanan yurt içi uygulamalı eğitim gezileri Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak düzenlendi.
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DENETİMLERİMİZ
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Birliğimiz tarafından Temmuz, Ağustos ve Eylül 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 birliğiyle toplam 414 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 
tutulan tutanaklara ait grafik tablosu aşağıda yer almaktadır.
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BASINDAN
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TUREB’den fidan bağışı
kampanyasına destek

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen ve yüreklerimizi yakan yangınlarda yaşanan 
kayıplar ve zarar gören canlılar için Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) sessiz kalmadı.

Birlikte yaşamın ve umudun yeniden yeşermesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecek 
olan TUREB, Bodrum ve ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle başlatılan 
fidan dikimi kampanyasına destek oldu.

Turist rehberleri olarak ülkenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine aşkla bağlı olduklarını 
belirten TUREB Başkanı Suat Tural konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları 
belirtti:

‘’Cennet vatanımızın neresinde olursa olsun yaşadığımız doğal kayıplarda da içimiz yanıyor, 
tarifsiz acılar çekiyoruz. Bu sebeple elimizden geldiğince ülkemizin doğal zenginliklerini 
korumak ve artırabilmek adına paydaşı da olduğumuz Turizm Ormanı projesine bütün 
delegelerimiz adına fidan bağışında bulunduk. Ayrıca, 2002 yılında Ankara-İstanbul otobanı 
üzerinde kurduğumuz TUREB Ormanı’nı da tekrar canlandırma çalışmaları yapıyoruz. TUREB 
olarak ülkemizin doğal mirasına her zaman sahip çıkacağız.’’
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Turizmciler Turizm Ormanına Fidan 
Bağışında Bulundu

Türkiye’nin önde gelen turizm sivil toplum kuruluşlarının başkanları Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde meydana gelen ve büyük bir doğa tahribatına mal olan orman yangınları ile ilgili 
değerlendirmelerini ve eylem planlarını aktardı.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman; “Millet olarak 
yangınlar başlar başlamaz fidan bağış kampanyaları düzenleyerek zor günlerde ne kadar iyi 
bir dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduğumuzu gösterdik. Ancak sadece bu bireysel 
çaba değil, turizm sektöründeki kurum ve kuruluşların katkıları ve oluşturacağı bilinç de 
çok önemli. Bu anlamda ATİD olarak elimizden gelen her türlü yardıma hazırız, daha yeşil bir 
gelecek için ülkemize katkı sağlayacak her projeyi destekliyoruz” dedi.

Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin 
farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden 
Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna “Orman Genel 
Müdürlüğü, OGEMVAK ve turizm alanında örgütlenmiş 17 sivil toplum kuruluşunun ortaklığında 
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hayata geçirdiğimiz “Turizm Ormanı” projesine destek veriyoruz. Yangınlar sonucunda 
Türkiye’nin kaybı çok büyük. Turizm Ormanı, yanan alanların ağaçlandırılması ve ülkemizin 
yeşil bir geleceğe sahip olması için önemli bir adım” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi yasa boğan orman yangınları karşısında sessiz kalmayan Türkiye Turist Rehberleri 
Birliği’nin (TUREB) Başkanı Suat TURAL ise “Turist rehberleri olarak ülkemizin doğal, tarihi, 
kültürel zenginliklerine aşkla bağlıyız. Cennet vatanımızın neresinde olursa olsun yaşadığımız 
doğal kayıplarda da içimiz yanıyor, tarifsiz acılar çekiyoruz. Bu sebeple elimizden geldiğince 
ülkemizin doğal zenginliklerini korumak ve artırabilmek adına paydaşı da olduğumuz Turizm 
Ormanı projesine bütün delegelerimiz adına fidan bağışında bulunduk. Ayrıca, 2002 yılında 
Ankara-İstanbul otobanı üzerinde kurduğumuz TUREB Ormanı’nı da tekrar canlandırma 
çalışmaları yapıyoruz. TUREB olarak ülkemizin doğal mirasına her zaman sahip çıkacağız” 
dedi.
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ODALARIMIZ
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ATRO KUŞADASI TURİZM CAMİASI - STK 
BULUŞMASI TOPLANTISINA KATILDI

Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı ve TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Ozan SAYIN, 
ATRO Yönetim Kurulu Üyesi Nafia DEMİRCAN, ATRO Delegesi Oğuz KUTUCU, Oda Üyeleri 
Aysun DEMİR, Banu AKIN, Cihat BİLGİN, Ozan ERBAY, Hasan GÜLDAY ve Rabia ÖZNALBANT; 
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU başkanlığında, sivil toplum kuruluşları ile yapılan 
“Kuşadası Turizm Camiası - STK Buluşması” toplantısına katıldı. 
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ATRO EĞİTİM GEZİLERİ DÜZENLEDİ
Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) tarafından Alabanda ve Alinda Antik Kenti, Nysa Antik 
Kenti ve Nazilli ile Karacasu ve Afrodisiyas Antik Kenti için eğitim gezisi düzenlendi. Eğitim 
gezisine çok sayıda rehber katıldı.
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ANKARA TURİST REHBERLERİ ODASI 
EĞİTİM GEZİLERİNDE ÜYELERİYLE 

BULUŞTU
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı olması dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen 26 Ağustos-14 Eylül 2021 tarihleri 
arasındaki eğitim gezisinde Ankara Turist Rehberleri Odası üyeleriyle buluştu.
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AENEAS KÜLTÜR ROTASI TESCİLLENDİ
Türkiye’den başlayan ilk kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası tescillendi.
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası’nın (ÇARO) proje ortağı olduğu Avrupa Konseyi 
Kültür Rotaları Enstitüsü üyesi 35 ülke tarafından oy birliği ile onaylanan, Türkiye’den 
başlayan ilk kültür rotası olma özelliği ile bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak rota; 
Troyalı kahraman Aeneas’ın uğradığı limanlar ile arkeolojik bölgelerden oluşan Türkiye, İtalya, 
Yunanistan, Arnavutluk ve Tunus olarak 5 ülkeyi kapsıyor.
Balıkesir’e ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, Avlu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Aeneas Kültür Rotası Tanıtım Programı’nda söz konusu rotanın tescili 
ile birlikte; sahip olunan rakipsiz kültür, tarih, doğa ve medeniyet zenginliğinin korunarak 
Türkiye için kazanca ve faydaya dönüşeceğini belirtti. Aeneas Kültür Rotası’nın Avrupa 
Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşıdığını 
sözlerine ekledi.
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AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR 
ÖDÜLÜ “SAĞLIK VE ESENLİK ŞEHRİ” 

BALIKESİR’İN OLDU
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) proje ortağı olduğu Avrupalı Seçkin 
Destinasyonlar Projesi’nde, Balıkesir “Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasıyla Türkiye’nin ulusal 
destinasyonu seçilerek Avrupa’dan ödül aldı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN); 
Avrupa turist destinasyonlarının ortak-farklı özellikleri ve barındırdığı değerlere dikkat 
çekerek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlıyor. 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında daha önce bölgeye gelen Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan uzmanlar, şehirde alternatif turizm destinasyonlarını ziyaret 
ederek bilgiler aldı. Yapılan ziyaretler ve değerlendirmeler sonucunda Balıkesir’in “Sağlık ve 
Esenlik Turizmi” ödülüyle hem bölgeye hem de ülke geneline turizm açısından önemli katkılar 
sağlaması bekleniyor.
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EĞİTİM PROGRAMLARI
Trakya Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde ve İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO) işbirliğinde 
turist rehberlerine yönelik önümüzdeki yıllarda yapılacak eğitim programlarını planlama 
amacıyla ön inceleme gezisi yapıldı.
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UYGULAMA EĞİTİM GEZİLERİNE İRO 
TARAFINDAN DESTEK VERİLDİ

Birliğimiz tarafından bu yıl düzenlenen uygulama eğitim gezilerinin Marmara Bölgesi etabına 
İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO) tarafından lojistik destek sağlandı.


