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Turizm Rehberliği Programı Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1992 yılında
kurulmuĢ ve ilk öğrencilerini alarak eğitim ve
öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢtır.

Neden Marmara Üniversitesi
Turizm Rehberliği
Programı?
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ



1992-1993 Eğitim – Öğretim yılında faaliyete
geçen Programın adı baĢlangıçta Turizm
Rehberliği olarak belirlenmiĢ daha sonradan
Turizm
Rehberliği
olarak
yeniden
adlandırılmıĢtır.




Kurulduğu dönemde alanında ilk ve tek olan
program pek çok ilke imza atmıĢtır. Ġki yıllık
meslek yükesekokullarında turizm eğitimi
sadece otelciliğe yönelik verilirken, Turizm
Rehberliği konusunda bağımsız olarak eğitim
veren ilk program olmuĢtur. Ayrıca bir yıllık
zorunlu Ġngilizce Hazırlık eğitimi de bu
programı diğer okullardan ayıran önemli bir
özelliktir.



Programdan mezun olan öğrenciler elde
ettikleri önlisans diploması yanı sıra ayrıca
ülke genelinde geçerli olan Bakanlıkça verilen
Profesyonel Turizm Rehberi Kokartına da
sahip olma Ģansına sahiptirler.
Kurulduğu ilk yıllardan itibaren gerek eğitim
içeriğinin belirlenmesinde, gerekse eğitimin
sürdürülmesinde sektörle sıkı bir iĢbirliği
içinde
olan programdan mezun olan
öğrenciler istedikleri takdirde kolaylıkla iĢ
bulma imkanına sahiptirler.




Güçlü ve sektörle iĢbirliği içinde bir
akademik kadro.
Sektör
temsilcilerinden
oluĢan
eğitim kadrosu.
Zorunlu Ġngilizce Hazırlık eğitimi.
Spor, Kültür, Rektörlük ve özel
burslar.
Sosyal ve Kültürel faaliyetler.
Mezuniyet sonrasında kolay iĢ
bulma ve aranılır eleman olma.
Ġstanbul’da bu eğitimi veren ilk ve
tek devlet üniversitesi.

SOSYAL BĠLĠMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU

TURĠZM, SEYAHAT VE EĞLENCE
HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ


Daha Fazla Bilgi Ġçin…
Bölüm BaĢkanı: Yrd.Doç.Dr. ġeref TÜR
seref@marmara.edu.tr
sbmy@marmara.edu.tr
www.marmara.edu.tr
http://sbmyo.marmara.edu.tr
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Turizm Rehberliği Nedir?

Seyahat acentaları 1618 sayılı, “Seyahat
Acentaları ve Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği Kanunu” uyarınca kurulmuĢ olan
ticari kuruluĢlardır. Türkiye genelinde
yaklaĢık altı bin adet seyahat acentası faaliyet
göstermektedir. GeliĢen turizmle birlikte bu
sayı her geçen sene artmaktadır.
Seyahat acentaları kuruluĢlarına dayanak
olan yasa gereği seyahat etmek isteyen
insanları bilgilendirmek, onlara güvenli ve
uygun seyahat paketleri hazırlamak ve
sunmak,
konaklama, ulaĢtırma, yiyecekiçecek ve benzeri diğer iĢletmelerin
hizmetlerini ulusal ve uluslar arası pazarlarda
pazarlamak, yurtdıĢından gelen yabancı
Turizmlerin ülkemizde güvenli, huzurlu ve
eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlamak için
onlara yerel acenta hizmetlerini sunarlar.
Bütün bu hizmetleri sunarken seyahat
acentaları profesyonel Turizm rehberleri ile
çalıĢmak zorundadırlar. Profesyonel Turizm
rehberleri tur programlarının zamanında ve
eksiksiz
olarak
yürütülmesinden
ve
katılımcıların
her
türlü
konuda
bilgilendirilmesinden ve karĢılaĢılan her türlü
sorunun anında çözülmesinden seyahat
acentasını temsilen sorumludur.
Profesyonel Turizm rehberi aynı zamanda
ülke insanını da temsil eden bir elçidir. Bu
bağlamda mevcut en iyi eğitimi alır, ve
deneyimi, görgüsü ve bilgi birikimiyle ülke
insanını en iyi Ģekilde temsil eder.

Turizm Rehberliğinin
Kazandırdığı Beceriler






Sektörel ÇalıĢma Alanları


Profesyonel davranıĢ ve etik.
Öğrenmeyi öğrenme.
Küresel
düĢünürken
yerel
davranma.
Etkili iletiĢim ve özgüven.
Uluslar arası yönetim ve çalıĢma
becerisi





Turizm Rehberliğinin
Çekirdek Bilgi Alanları

Turizm Rehberi Ne ĠĢ Yapar?








En az bir yabancı dilde ve Türkçe
olarak
grubundaki
insanlarla
iletiĢim kurarak onların tatillerini en
verimli Ģekilde geçirmelerini sağlar.
Seyahat Acentalarının hazırlamıĢ
olduğu Paket tur programlarının
düzgün ve sorunsuz yürütülmesini
sağlar.
Grubundaki Turizmlerin her türlü
turizm hizmetinden en iyi Ģekilde
faydalanmasını sağlar.
Rehberlik yaptığı Turizmleri tur
yaptığı bölge ve ülkeyle ilgili her
türlü konuda bilgilendirir.
Tur esnasında ortaya çıkan her
türlü sorunun çözümünü seyahat
acentasını temsilen bulur.

Yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki
Seyahat
Acentaları
ve
Tur
Operatörleri.
Özel veya kamu sektöründe turizmle
ilgili birimlerde.
Bağımsız
Profesyonel
Turizm
Rehberi olarak serbest çalıĢma.
Kamu ve özel sektöre ait müzelerde.





Kültür Turları.
Yurtiçi Turları.
YurtdıĢı Turları.

Turizm Rehberliği Programında alınan
baĢlıca dersler.












Rehberlik Meslek Dersi.
Mesleki Yabancı Dil.
Türkiye’nin Turizm Coğrafyası.
Türk Ġslam Sanatı
Arkeolojik Bilgiler
Bizans Sanatı
Mitoloji
Dinler Tarihi
Turizm Kaynakları ve Çevre
Koruma.
Kültürel Değerler ve Turizmde
Görgü Kuralları
Turizm Mevzuatı

