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24 Şubat 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27503 

 

YÖNETMELİK 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 

MADDE 1 – 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel 

Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 10 – Seçme sınavlarına katılmak isteyen adaylar, 

a) Sınav başvuru formu, 

b) Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış 

olanlar için yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği, 

c) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 ç) Varsa son beş yıl içerisinde alınmış en az (C) seviyesinde KPDS sonuç belgesinin aslı 

veya bilgisayar çıktısı, 

 ile birlikte sınavın yapılacağı il müdürlüklerine başvuru süresi içerisinde bizzat veya posta 

yoluyla müracaat ederler. 

Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlık internet sitesinden duyurulan sınav başvuru formunda 

adayın; 

a) T.C. kimlik numarasına, 

b) Sabıka kaydının bulunmadığına, 

c) Sağlıkla ilgili olarak, mesleğini devamlı surette yapmaya engel bir durumu olmadığına, 

dair beyanını yazabileceği bölümler bulunur. 

Başvuruyu kabul eden görevli, belgelerin fotokopilerinin aslına uygunluğunu 

fotokopilerin altına isim ve unvanını yazarak tasdik eder.” 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 11 – Başvurular, bu Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şartlar 

ve belgeler açısından incelenir. Öngörülen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden 

adaylara, sınavın yapılacağı il müdürlüğünce düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesi 

verilir. 

Bizzat yapılan başvurular sırasında, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek 

kalmadan tamamlatılır.  

Posta yoluyla yapılan başvurularda tespit edilen eksiklikler ile bizzat yapılan başvurularda 

sonradan tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine bildirilerek verilen süre içerisinde 

eksikliğin giderilmesi istenir. 

Aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adaylara, bu durum, bir yazıyla bildirilir. Bu 

kişiler adına sınav giriş belgesi düzenlenmez ve bunlar sınavlara katılamazlar.” 

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu nedenle kimlik kartı iptal edilenlere; kayıtlı oldukları il müdürlüğünden alacakları 

rehberlik kimlik kartının iptal edildiğine ilişkin yazı ile birlikte başvurmaları halinde, 

açılacak herhangi bir kursun bitirme ve bütünleme sınavlarına katılarak başarılı olmaları 

şartıyla yeniden rehberlik kimlik kartı verilir.” 
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 6 

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (e) bendine 4 

numaralı alt bent olarak aşağıdaki bent ile üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 

fıkra eklenmiş ve diğer bent ve fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“4) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen fiili işlemek.” 

“Meslekten men veya meslekten çıkarma cezası alan rehberler, Disiplin Kurulu kararının 

kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde kimlik kartlarını 

bağlı bulundukları il müdürlüklerine teslim etmek zorundadır.” 

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

 


