
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TURİST REHBERLİĞİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye;  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal 
mevzuata uygun turist rehberliği ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması  
amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

 
1. Ulusal mevzuata uygun turlarda rehberlik yapmak için ön hazırlık 

yapar. 
2. Ulusal mevzuata ve işletme prosedürüne uygun konaklama 

işletmelerindeki rehberlik hizmetlerini yürütür. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Derslik, seyahat atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta /projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel 
ülke, bölge haritaları, tur rehberi kokartı, atölye donanımları sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı. gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Turlarda Rehberlik 
Yapmak için Ön 

Hazırlık   
3 42 58 

Rehberlik Hizmetini 
Yürütmek 2 30 42 

TOPLAM 5 72 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 
KAZANIM  AÇIKLAMALARI 

Turlarda 
Rehberlik 

Yapmak için Ön 
Hazırlık 

1. Turizm sektöründe 
rehberliğin yeri ve 
önemi 

 
 
 
 
 
 

2. Turlarda görev alan 
elemanlar 

 
 
 
 

3. Profesyonel Turist 
Rehberi Olabilme 
Koşulları 

1. Ulusal mevzuata literatüre uygun 
turizm sektöründe rehberliğin yeri ve 
önemini açıklar 
• Profesyonel Turist Yönetmeliği 
açıklatılır. 
•  Rehberlik kavramı ve önemi 
açıklatılır 
• Turizm sektöründe rehberlik yapılan 
alanlar açıklatılır. 
2.Ulusal mevzuat ve işletme 
prosedürüne göre turlarda görev alan 
elemanları ve görevlerini açıklar 
• Turlarda görev yapan elemanların 
listesi yaptırılır, görev ve sorumlulukları  
açıklatılır 
3. Ulusal mevzuata uygun olarak 
profesyonel turist rehberi olabilme 
koşullarını açıklar 
• Profesyonel turist rehberi olabilme 
koşulları açıklatılır 
• Profesyonel rehberlerde bulunması 
gereken özellik ve nitelikler açıklatılır 
•  Turist rehberini denetleme yetkisine 
sahip kişi ve kurumlar açıklatılır 

Konaklama 
işletmelerinde 

Rehberlik Hizmetini 
Yürütme 

1.Turlarda Rehberlik     
Hizmeti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Konaklama 
işletmelerinde Rehberlik 
Hizmeti 

1. Ulusal mevzuata ve işletme 
prosedürüne uygun turlarda rehberlik 
hizmeti verir 
• Verdikleri hizmetlerin özellikleri ve 
yasal bakımdan profesyonel turist rehberliği 
sınıflandırtılır 
• Profesyonel turist rehberlerinin tur 
öncesi yapması gereken hazırlıklar 
açıklatılır 
• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve 
işletme prosedürüne göre profesyonel turist 
rehberinin yanında bulundurması gereken 
belge ve formlar açıklatılır 
• Profesyonel turist rehberlerinin tur 
esnasında yapması  gereken görevler 
açıklatılır 
• Profesyonel turist rehberinin tur 
esnasında  acil durumlar karşısında 
yapması gereken iş ve işlemler açıklatılır. 
• Profesyonel turist rehberinin tur 
sonunda yapması gereken iş ve işlemler 
açıklatılır 
• Örnek bir paket tur kullanılarak 
rehberlik hizmeti gerçekleştirilir 
2. Ulusal mevzuata ve işletme 
prosedürüne uygun konaklama 
işletmelerinde rehberlik hizmeti verir 
• Konaklama işletmelerinde görev 
yapan rehberlerin yaptıkları iş, görev ve 
sorumlulukları açıklatılır 
• Konaklama işletmelerinde çalışan 
personelin giyiminde dikkat etmesi gereken 
hususlar açıklatılır 
• Konaklama işletmelerinde görev alan 



rehberlerin kullandığı formlar açıklatılır 
• Örnek bir paket tur kullanılarak otel 
rehberlik hizmeti gerçekleştirilir 

 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, 
öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde 
meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından 
aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

Turlarda Rehberlik 
Yapmak için Ön 

Hazırlık 
 

Konaklama 
işletmelerinde 

Rehberlik Hizmetini 
Yürütme 

1. Örnek paket tur uygulamasında turist rehberliği yapma 
2. Örnek paket tur uygulamasında otel rehberliği yapma 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönelik somut açıklamalar yapılmalıdır.  
• Anahtar yetkinliklerin kazandırılması yönünde açıklamalar yazılmalıdır. Ders kazanımları anahtar 

yetkinliklerle ilişkilendirmeye uygunsa bu konuda uyarı yazılmalıdır. Örnek: Bu derste öğrencilere 
yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin gelişmesi 
sağlanmalıdır. 

• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi 
amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

• Bu derste, verilen görevi yapma misafirperverlik değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran 
etkinliklere yer verilmelidir. (Bu açıklama değerler eğitimi için matbudur. Kazanıma uygun değer ya 
da değerlere yer verilmelidir.)  

• Ders ile ilgili program uygulayıcısı öğretmenlere uyarı niteliğinde önem arz eden ve yukarıdaki 
açıklamalar dışında bulunan hususlara burada yer verilebilir. 

 
 


