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Değişen turizm sektörü koşullarına uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, 

insan sağlığına, etik değerlere önem veren, ülke sadakati ilkesine sahip ve toplumsal 

sorumluluklarını bilen turizm rehberliği programı, öğrencilerini turizm hizmetinin verildiği 

birçok alanda istihdam ederek, profesyonel turist rehberliği kokartı almalarını öncü bir 

program olmayı hedefler. 

 

Turist rehberliği ister kitle turizm ister münferit turizm olsun turistlerin beklentilerinin 

karşılanmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumların artan kültür seviyesi ve turizm 

faaliyetinde deniz - kum – güneşin yerini eğitim - eğlence - heyecanın almaya başlaması ile 

turistler gittikleri bölge ve ülkelerin sahip oldukları değerleri öğrenme eğilimine girmişlerdir. 

 

Durum böyle olunca, turistler konaklama tesislerinde konaklama, yeme ve içme 

gereksinmesini karşılamanın yanı sıra Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri vasıtasıyla 

bilgilenme ihtiyaçlarını da karşılama eğilimine girmektedirler. 

  

Son yıllarda nitelikli ve yetenekli turist rehberleri bulmak giderek zorlaşmaktadır. 

Turizm işletmelerinin yetenekli turist rehberlerini bulabilmesindeki en önemli zorluklardan 

ilkini, bu alanda yeterli ve yetenekli eleman bulmaktaki güçlükte aramak gerekmektedir. 

Turizm sektöründe turist rehberi olarak çalışan elemanların genel olarak farklı alanlarda 

eğitim aldıkları ve genel olarak da tesadüfi olarak seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde iş 

buldukları anlaşılmaktadır. Alaylı olarak tabir edilen bu gruba girenlerin turizm sektörü ve 

işletmeciliği hakkındaki bilgileri ise zamanla kazandıkları anlaşılmaktadır. Durum böyle 

olunca bu öğrenci sürecinde birtakım önemli sıkıntıların ve sorunların ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Söz konusu turist rehberlerinin üniversite düzeyinde eğitilerek sektöre 

kazandırılmasının ardında çok önemli avantajlar bulunmaktadır.  

 

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI 

 

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine(TURSAB) üye olan A,B VE C grubu seyahat 

acentalarına bağlı, acentanın maaşlı elemanı olarak turlarını gerçekleştirmek. Dolmabahçe 

Sarayı veya Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve kültürel açıdan önemli ve sıkça 

ziyaret edilen diğer müzelerde nokta rehber olarak çalışmak. Ayrıca Turist Rehberliği nin 

(TUREB) düzenlemiş olduğu yurt dışı rehberlik eğitim sertifika programlarına katılarak 

outgoing turlarda rehberlik yapma imkanı yakalamak. Turistik Otel ve Tesisler, A- B- C 

grubu seyahat acentaları ile diğer ağırlama endüstrisi. 
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