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KANUN

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU

Kanun No. 6326                                                                                                 Kabul Tar�h�: 7/6/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; tur�st rehberl�ğ� mesleğ�ne kabule, mesleğ�n �crasına ve tur�st rehberl�ğ�
meslek kuruluşlarının kuruluş ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Kanun; tur�st rehberl�ğ� mesleğ�ne kabule, meslek �ç� eğ�t�me ve mesleğ�n �crasına, tur�st rehberler�
odaları �le tur�st rehberler� odaları b�rl�kler�n�n kuruluşuna, organlarının n�tel�kler�ne ve seç�mler�ne, organlık n�tel�ğ�n�
y�t�rme hâl ve usuller�ne, görev ve yetk�ler�ne, çalışma usuller�ne, üyeler� �le olan karşılıklı hak ve yükümlülükler�ne,
gel�r ve g�derler� �le bütçeler�ne, Kültür ve Tur�zm Bakanlığının mesleğe �l�şk�n görev ve yetk�ler�ne, meslek
kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ�ne ve tur�st rehberl�ğ� meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Tur�zm Bakanlığını,

b) B�rl�k: Tur�st rehberler� odaları b�rl�kler�n�,

c) Çalışma kartı: Eyleml� tur�st rehberler�ne, kayıtlı oldukları oda tarafından b�r yıl süreyle geçerl� olmak üzere
mesleğ� f��len �cra edeb�lecekler�ne �l�şk�n olarak ver�len �z�n belges�n�,

ç) Eyleml� tur�st rehber�: Çalışma kartı sah�b� olup f��len tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunma hak ve yetk�s�ne sah�p
tur�st rehber�n�,

d) Eylems�z tur�st rehber�: Ruhsatname sah�b� olup çalışma kartı olmayan tur�st rehber�n�,

e) Meslek: Tur�st rehberl�ğ� mesleğ�n�,

f) Meslek kuruluşları: Tur�st rehberler� odaları ve b�rl�kler�n�,

g) Oda: Tur�st rehberler� odalarını,

ğ) Ruhsatname: Mesleğe kabul koşullarını taşıyan tur�st rehberler�ne Bakanlık tarafından ver�len belgey�,

h) Tur�st rehber�: Bu Kanun hükümler� uyarınca mesleğe kabul ed�lerek tur�st rehberl�ğ� h�zmet�n� sunma hak
ve yetk�s�ne sah�p olan gerçek k�ş�y�,

ı) Tur�st rehberl�ğ� h�zmet�: Seyahat acentalığı faal�yet� n�tel�ğ�nde olmamak kaydıyla k�ş� veya grup hâl�ndek�
yerl� veya yabancı tur�stler�n gez� önces�nde seçm�ş oldukları d�l kullanılarak ülken�n kültür, tur�zm, tar�h, çevre, doğa,
sosyal veya benzer� değerler� �le varlıklarının kültür ve tur�zm pol�t�kaları doğrultusunda tanıtılarak gezd�r�lmes�n�
veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gez� programının seyahat acentasının yazılı belgeler�nde
tanımladığı ve tüket�c�ye satıldığı şek�lde yürütülüp acenta adına yönet�lmes�n�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tur�st Rehberl�ğ�

Mesleğe kabul

MADDE 3 – (1) Tur�st rehber� unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul �ç�n aşağıdak� koşullar
aranır:

a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak.

b) Başvuru tar�h� �t�barıyla onsek�z yaşını doldurmuş olmak.

c) Ün�vers�teler�n tur�st rehberl�ğ� bölümler�n�n önl�sans, l�sans veya yüksek l�sans programlarından mezun
olmak veya ün�vers�teler�n tur�st rehberl�ğ� bölümü dışındak� d�ğer bölümler�nden en az l�sans düzey�nde mezun
olduktan sonra, b�rl�kler�n ve Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�n�n ortak öner�ler� ve Bakanlığın onayıyla tur�zm
sektörünün �ht�yaçları da d�kkate alınarak bel�rlenen d�llerde, gerekt�ğ� hâllerde bel�rlenen bölgelerde, yönetmel�kle
kurs ve sınavlara �l�şk�n bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde Bakanlığın gözet�m� ve denet�m� altında b�rl�kler
tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel tur�st rehberl�ğ� sert�f�ka programını başarıyla tamamlamak.

ç) B�rl�kler�n ve Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�n�n ortak öner�ler� ve Bakanlığın onayı �le bel�rlenen
yabancı d�llerden b�r�nde, Bakanlığın gözet�m ve denet�m� altında yapacağı veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum
veya kuruluşlarına yaptıracağı yabancı d�l sınavında başarılı olmak veya yönetmel�kle bel�rlenen yabancı d�l yeterl�k
belgeler�nden b�r�ne sah�p olmak.

d) B�rl�kler tarafından Bakanlığın gözet�m ve denet�m� altında düzenlenen uygulama gez�s�n� tamamlamak ve
gez� sonunda yapılan sınavda başarılı olmak.

e) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
b�le kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, m�ll� savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma,
h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama
veya kaçakçılık suçlarından; bu Kanuna veya 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma
Kanununa muhalefetten mahkûm olmamak.

f) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.

(2) Mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılır. Bakanlık, otuz gün �ç�nde gerekl� �ncelemeler� yapar,
başvuruyu kabul ett�ğ� takd�rde ruhsatnamey� düzenler, başvuruyu reddett�ğ� hâllerde ret kararını gerekçes� �le b�rl�kte
başvuru sah�b�ne b�ld�r�r.

(3) Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul ed�lm�ş olanlar, mesleğe kabulü
engelleyen b�r suçtan hüküm g�yenler �le mesleğe engel hâl� ortaya çıkanlar Bakanlık kararı �le meslekten çıkarılır.

Mesleğ�n �crası, odaya üyel�k ve meslek s�c�ller�

MADDE 4 – (1) Meslek, bu maddede bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde serbest meslek şekl�nde veya
22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne tab� olarak �cra ed�leb�l�r.

(2) Tur�st rehberler�n�n, yerleş�m yer�n�n bulunduğu �lde kurulmuş odalardan b�r�ne, yerleş�m yer� olan �lde oda
kurulmamışsa en yakın �lde kurulmuş odalardan b�r�ne üye olmaları zorunludur. Hang� odaların hang� �llerdek� tur�st
rehberler�n� üye olarak kaydedeb�lecekler� Bakanlıkça bel�rlen�r. Tur�st rehberler� b�rden fazla odaya üye olamaz.
Tur�st rehberler�n�n oda üyel�ğ�ne kabulü �ç�n mesleğe kabul ed�lerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını
kaybetmem�ş olmaları gerek�r.

(3) Eyleml� ve eylems�z tur�st rehberler�n�n ad, soyad ve s�c�l numaraları �lg�l� b�rl�ğ�n resmî �nternet s�tes�nde
yayınlanır. Meslek sadece eyleml� tur�st rehberler� tarafından �cra ed�leb�l�r. Eyleml� tur�st rehber� olab�lmek �ç�n b�r yıl
süreyle geçerl� olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyel�k koşullarını kaybetm�ş veya odaya karşı
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmem�ş olanlara çalışma kartı ver�lmez. Çalışma kartı almayan veya eylems�z tur�st
rehber� olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan tur�st rehberler� eylems�z tur�st rehber� olarak s�c�le �şlen�r.
Eylems�z tur�st rehberler�, meslek kuruluşları organlarının seç�mler�nde oy kullanamaz ve bu organlarda görev
alamazlar. Aralıksız sek�z yıl süreyle eylems�z tur�st rehber� olarak kalanların eyleml� tur�st rehber� olab�lmeler� �ç�n,
Bakanlık tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerek�r.

(4) Eyleml� tur�st rehberler�n�n ödeyecekler� a�dat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar �ç�n bel�rlenen aylık asgar�
ücret�n brüt tutarının yüzde y�rm�s�nden fazla olamaz. Eylems�z tur�st rehberler�, eyleml� tur�st rehberler�n�n öded�ğ�
a�datın beşte b�r� oranında a�dat öder. Tur�st rehberler� �lg�l� b�rl�k tarafından yıllık olarak bel�rlenen oda a�datını �k�
eş�t taks�t hâl�nde üyes� bulundukları odaya öderler. Süres� �ç�nde ödenmeyen a�datlar kanun� fa�z� �le b�rl�kte genel
hükümlere göre tahs�l ed�l�r. İst�snasız tüm a�dat alınmayacak hâller, B�rl�k tarafından bel�rlen�r.

(5) Meslek, sadece çalışma kartında bel�rt�len yabancı d�llerde veya yönetmel�ğ�n �z�n verd�ğ� hâllerde Türkçe
olarak hukuka ve meslek et�k �lkeler�ne uygun olarak �cra ed�l�r. Tur�st rehberler� meslek� onur ve �t�barla
bağdaşmayan herhang� b�r faal�yet veya eylemde bulunamazlar. Mesleğ�n �crasında Türk�ye’n�n kültür, tur�zm, tar�h,
çevre, doğa, sosyal ve benzer� değerler�n�n ve varlıklarının, Bakanlığın kültür ve tur�zm pol�t�kaları doğrultusunda
tanıtılması esastır. Meslek et�k �lkeler� yönetmel�kle bel�rlen�r.

(6) Tur�st rehberler�; tur, paket tur, ulaşım veya konaklama g�b� seyahat acentalığı faal�yet� kapsamına g�ren
h�zmetler� vermemek koşuluyla yalnızca tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunab�l�r ve mesleğe �l�şk�n n�tel�k ve özell�kler�n�
göstermek üzere yönetmel�kle bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde reklam ve tanıtım yapab�l�r.

(7) Meslek s�c�ller� odalar tarafından tutulur ve s�c�l �şlemler� gec�kmeks�z�n �lg�l� b�rl�ğe b�ld�r�l�r. B�rl�k, ver�
tabanı oluşturur ve bu ver� tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.

D�s�pl�n cezaları ve soruşturma usulü

MADDE 5 – (1) Mesleğ�n� bu Kanun hükümler�ne uygun olarak �cra etmeyen ve meslek kuralları �le et�k
�lkeler�ne uymayan tur�st rehberler� hakkında aşağıdak� d�s�pl�n cezaları uygulanır:

a) Uyarma cezası; mesleğ�n �crasında daha d�kkatl� davranması gerekt�ğ�n�n tur�st rehber�ne yazılı olarak
b�ld�r�lmes�d�r. Uyarma cezası aşağıdak� hâllerde ver�l�r:

1) Meslek �cra ed�l�rken çalışma kartının veya tur�st rehberl�ğ� sözleşmes�n�n bulundurulmaması.

2) Meslek �cra ed�l�rken çalışma kartının görünür şek�lde taşınmaması.

b) Kınama cezası; mesleğ�n� �cra ederken kusurlu davrandığının tur�st rehber�ne yazılı olarak b�ld�r�lmes�d�r.
Kınama cezası aşağıdak� hâllerde ver�l�r:

1) Tüket�c�n�n yanıltılması suret�yle �ş alınması.

2) F��l�n n�tel�ğ� ve sonuçları �t�barıyla daha ağır b�r d�s�pl�n cezasını gerekt�rmed�ğ� hâllerde �ş�n taahhüde
aykırı olarak �fa ed�lmes�.

3) Meslek et�k �lkeler�ne aykırı davranılması.

4) Tur�st rehberl�ğ� sözleşmes� yapmadan veya taban ücret�n altında çalışılması.

5) Uyarma cezasının uygulandığı tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde �k�nc� kez uyarma cezası gerekt�ren b�r f��l�n
�şlenmes�.

c) Meslekten geç�c� men cezası; tur�st rehber�n�n mesleğ� �cra etmes�n�n b�r aydan b�r yıla kadar
yasaklanmasıdır. Meslekten geç�c� men cezası aşağıdak� hâllerde ver�l�r:

1) 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Kanununun 30 uncu
maddes�n�n üçüncü fıkrası hükümler� saklı kalmak üzere haklı veya zorunlu b�r neden olmaksızın turun süre ve
güzergâhının değ�şt�r�lmes�.

2) Yetk�l�lerce yapılan denet�mlerde b�lg� vermekten kaçınılması.

3) Gerçeğ�n g�zlenmes�, yalan veya eks�k b�lg� ver�lmes�.

4) Tur�st gruplarına veya tur�st�k kuruluşlara kasıtlı olarak zarar ver�lmes�.

5) Tur�zm meslek kuruluşlarına, yönet�c�ler�ne, çalışanlarına veya mesleğe karşı güven ve �t�barı zedeleyecek
veya tur�zme zarar verecek n�tel�kte haksız söz ve davranışlarda veya seyahat acentalığı n�tel�ğ�nde faal�yette
bulunulması.

6) Kanun� �st�snalar saklı olmak üzere mesleğ�n çalışma kartı alınmadan veya çalışma kartında bel�rt�len d�l
veya d�ller dışında �cra ed�lmes�.

7) Bölgesel tur�st rehberler�n�n, bölges� dışında tur�st rehberl�ğ� faal�yet�nde bulunması.

8) Seç�mler�n bu Kanuna ve bu Kanun uyarınca bel�rlenen kurallara uygun şek�lde yapılmasının engellenmes�.

9) Aynı yıl �ç�nde �k� kez kınama cezası alınması.

ç) Meslekten çıkarma cezası; ruhsatnames�n�n ger� alınarak tur�st rehber� unvanının kaldırılması ve tur�st
rehber�n�n oda üyel�ğ�nden s�l�nmes�d�r. Meslekten çıkarma cezası aşağıdak� hâllerde ver�l�r:

1) Ülke yararına ve m�ll� onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunulması.

2) İk� kez seyahat acentalığı n�tel�ğ�nde faal�yette bulunulması.

3) Tur�st rehber� unvanı, ruhsatname veya çalışma kartı kullanılarak suç �şlend�ğ�n�n veya �şlenmes�ne yardım
ed�ld�ğ�n�n mahkeme kararıyla tesp�t ed�lmes�.

4) Mesleğe �l�şk�n �ş ve �şlemlerde sahte belge kullanılması veya yalan beyanda bulunulması.

5) Meslekten geç�c� men cezası uygulanan �lk f��l�n �şlend�ğ� tar�hten �t�baren beş yıl �ç�nde toplamı �k� yılı
aşacak şek�lde meslekten geç�c� men cezası gerekt�ren f��ller�n �şlenmes�.

6) Kanun� �st�snalar saklı olmak üzere çalışma kartı almadan tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunulduğunun �k� kez
tesp�t ed�lmes�.

(2) Meslekten geç�c� men veya çıkarma cezası alanlara �l�şk�n b�lg�ler �lg�l� b�rl�k tarafından gec�kmeks�z�n
Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�ne b�ld�r�l�r.

(3) Uyarma ve kınama cezasını gerekt�ren hâllerde üye olunan odanın yönet�m kurulu; meslekten geç�c� men
ve meslekten çıkarma cezasını gerekt�ren hâller �le oda ve b�rl�k organlarının üyeler�n�n f��ller�nde �se �lg�l� b�rl�k
yönet�m kurulu tarafından resen veya oda yönet�m kurulunun başvurusu üzer�ne �lg�l� b�rl�k d�s�pl�n kurulu tarafından
d�s�pl�n soruşturması başlatılır. F��l�n �lg�l� b�rl�ğe b�ld�r�lmes�nden �t�baren b�r yıl �ç�nde d�s�pl�n soruşturması
sonuçlandırılır. D�s�pl�n soruşturmasına �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.

Tur�st rehber� ücretler�

MADDE 6 – (1) Taban ücret tar�fes�, b�rl�kler �le Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�n�n görüşler� alınarak
Bakanlık tarafından net ücret üzer�nden bel�rlen�r ve her yıl 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun
mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranından az olmamak
kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, �zleyen takv�m yılının başından �t�baren yürürlüğe g�rmek üzere Bakanlık
tarafından �lan ed�l�r.

(2) Tur�st rehberler�, taban ücret tar�fes�nde bel�rlenen ücret�n altında tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunamazlar.
Taban ücret altında çalışılab�lecek sosyal ve kamusal n�tel�kl� tur�st rehberl�ğ� h�zmetler� yönetmel�kle bel�rlen�r.

(3) Tur�st rehberler�n�n tur �ç�n bel�rlenen ücret� �ht�va eden yazılı tur�st rehberl�ğ� sözleşmes� yapmaları
zorunludur. Haklı nedenler�n bulunduğu hâllerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks,
telefon mesajı ve benzer� yollarla sözleşme yapılab�l�r.

(4) Tur �ç�n yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücret�n altında ücret �le çalışan tur�st rehber�, �lg�l� b�rl�k
tarafından her b�r f��l �ç�n ayrı ayrı olmak, b�rl�k bütçes�ne gel�r kayded�lmek ve üç günlük taban ücret�nden az
olmamak üzere turun toplam süres�ne karşılık gelen taban ücret kadar �dar� para cezasıyla cezalandırılır.

Mesleğ�n korunması

MADDE 7 – (1) Tur�st rehberl�ğ� h�zmetler� sadece tur�st rehberler� tarafından sunulur. Başka  sıfat  veya 
unvanlarla  �cra  ed�len  ancak  bu  Kanun  uyarınca tur�st rehberl�ğ� n�tel�ğ� taşıyan her türlü h�zmet�n yürütülmes�nde
mesleğ� �cra etme koşullarını taşıyan k�ş�ler çalıştırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmî faal�yetler�nde tur�st
rehberl�ğ� h�zmet� verecek ruhsatname sah�b� b�r kamu görevl�s�n�n görevlend�r�lm�ş olması hâl�nde ayrıca tur�st
rehber� bulundurulması zorunlu değ�ld�r.

(2) Bu Kanun kapsamı dışında hang� ad altında olursa olsun tur�st rehberl�ğ� n�tel�ğ�nde b�r faal�yet
yürütülmes�ne hak kazandıracak eğ�t�m programları düzenlenemez veya belge ver�lemez. Bu hükme aykırı hareket
edenler hakkında Bakanlık tarafından f��l�n ağırlığı �le süres� d�kkate alınarak beşb�n Türk L�rasından onbeşb�n Türk
L�rasına kadar �dar� para cezası uygulanır. Bu f��ller�n �şlenmes� durumu mesleğe engel hâl oluşturur.

(3) Ruhsatname sah�b� olmadan tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunanlar bu f��l�n tekrarı hâl�nde mesleğe kabul
ed�lmez.

(4) İk�nc� fıkrada yasaklanan f��ller� �şleyenler �le ruhsatname sah�b� olmadan veya meslekten geç�c� olarak
men ed�lm�ş veya çıkarılmış olmasına rağmen tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunanlar, b�rl�k tarafından veya �lg�l� mülk�
�dare am�rler�nce faal�yetten men ed�l�r ve durum en geç üç gün �ç�nde Cumhur�yet savcılığına b�ld�r�l�r.

(5) Eylems�z tur�st rehberler�nden tur�st rehberl�ğ� h�zmet� sunanlar, Bakanlık tarafından b�nbeşyüz Türk L�rası
�dar� para cezası �le cezalandırılır.

(6) Bu Kanuna göre ver�len �dar� para cezaları tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde tahs�l ed�l�r. Bu Kanunda
hüküm bulunmayan hâllerde �dar� para cezaları hakkında 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümler� uygulanır.

(7) Tur�st rehberl�ğ� h�zmetler� �le �lg�l� olarak bu Kanunda öngörülen her türlü denet�m, yönetmel�kle
bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde Bakanlık veya meslek kuruluşları tarafından yapılır. Denet�mlerde �ş b�rl�ğ�
yapılması amacıyla �ht�yaç duyulması veya Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�n�n taleb� hâl�nde Türk�ye Seyahat
Acentaları B�rl�ğ�nden tems�lc� alınab�l�r. Bakanlık ve meslek kuruluşları gerek gördüğünde kolluk güçler�nden yardım
alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Kuruluşları

Meslek kuruluşlarının n�tel�kler�, kurulması ve görevler�

MADDE 8 – (1) Bu Kanunda bel�rt�len görevler� yapmak ve yetk�ler� kullanmak ve odaların üst kuruluşu
olmak üzere tüzel k�ş�l�ğe sah�p ve kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu n�tel�ğ�nde b�rl�kler, Türk�ye genel�nde
kayıtlı toplam meslek mensubu sayısının yüzde otuzüçüne sah�p odaların Bakanlığa yapacakları başvuru üzer�ne
kurulab�l�r. B�rden fazla meslek b�rl�ğ� kurulab�l�r. Başvuru �le �lg�l� usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.

(2) Sınırları �ç�nde en az yüzell� tur�st rehber�n�n yerleş�m yer�n�n bulunduğu her �lde, o �lde kayıtlı toplam
meslek mensubu sayısının yüzde otuzüçünün val�l�ğe başvurusu üzer�ne tüzel k�ş�l�ğe sah�p ve kamu kurumu
n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu olan oda kurulab�l�r. Odaların merkezler� kuruldukları �ld�r. Aynı �lde b�rden fazla oda
kurulab�l�r. Odaların yetk� çevres� coğraf� olarak yakın �ller ve çalışma bölges� d�kkate alınarak Bakanlık tarafından
bel�rlen�r. Ancak oda olmayan �llerde en az ell� tur�st rehber�n�n oda merkez�n�n bulunacağı �l� bel�rten  başvurusu 
üzer�ne Bakanlık  tarafından tüzel k�ş�l�ğe sah�p kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşu olan bölgesel odalar
kurulab�l�r. Odalar, b�rl�ğ�n üyes�d�r. Üye sayısı ell�n�n veya �l bazında kayıtlı olan toplam tur�st rehber� sayısının en az
yüzde y�rm�s�n�n altına düşen odalar, bu durumun tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı aylık süre sonunda da devam
etmes� hâl�nde; �k� mal� yıl üst üste b�lançosu menf� bak�ye veren odalar �se �k�nc� b�lançonun açıklanmasını
müteak�ben �lg�l� b�rl�k yönet�m kurulunun kararıyla kapatılarak tasf�ye ed�l�r ve tasf�ye sonucunda kalan malvarlığı
�lg�l� b�rl�ğe devred�l�r. Bölgesel odalar, odalar hakkındak� hükümlere tab�d�r.

(3) Meslek kuruluşlarının görev ve yetk�ler� şunlardır:

a) Üyeler�n�n müşterek �ht�yaçlarını karşılamak ve meslek� faal�yetler�n� kolaylaştırmak.

b) Mesleğ�n genel menfaatler�ne ve ulusal tur�zm ve tanıtım pol�t�kalarına uygun olarak �fa ed�lmes�n� ve
gel�şmes�n� sağlamak.

c) Meslek mensuplarının b�rb�rler� ve halkla olan �l�şk�ler� �le mesleğ�n �crasında dürüstlüğü ve güven� hak�m
kılmak üzere; meslek et�ğ�n� ve d�s�pl�n� korumak, tur�st rehberler� arasındak� haksız rekabet�n önlenmes� hususunda
gerekl� tedb�rler� almak, tur�st rehberler�n�n yet�şt�r�lmes� �ç�n kurs, sem�ner ve eğ�t�m programları düzenlemek, meslek
konusunda araştırma ve �ncelemeler yapmak.

ç) Bakanlıkça �sten�len konularda görüş b�ld�rmek.

d) Bu Kanun ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len görevler� yer�ne get�rmek.

(4) B�rl�k, odalara sınırlarını açıkça bel�rlemek şartıyla yetk� devr� yapab�l�r.

(5) B�rl�k yönet�m kurulu, oda bulunmayan �llerde tems�lc�l�k açab�l�r veya talepler� hâl�nde odalara tems�lc�l�k
açma yetk�s� vereb�l�r.

(6) Meslek kuruluşları, faal�yetler�n� gerekt�ğ�nde tur�zm sektöründek� özel veya resmî kurum ve kuruluşlarla
�ş b�rl�ğ� �çer�s�nde yürüteb�l�r.

(7) Bakanlık, tur�st rehberl�ğ� h�zmetler� ve �lg�l� her türlü faal�yet�n bu Kanun ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len
usul ve esaslar çerçeves�nde �cra ed�lmes�n� sağlamak ve mevzuata aykırı şek�lde �cra ed�lmes�n� önlemek amacıyla,
gerekt�ğ�nde meslek kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ� yaparak gerekl� tedb�rler� alır.

(8) B�rl�kler, faal�yet alanı �le �lg�l� ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r.

(9) Bu Kanun hükümler� dışında meslek kuruluşu kurulamaz.

Denet�m ve gözet�m

MADDE 9 – (1) Bakanlık, meslek kuruluşlarının her türlü �ş, �şlem, faal�yet ve hesaplarını denetleme yetk�s�n�
ha�zd�r. Meslek kuruluşları denet�m esnasında her türlü b�lg�y� vermek ve belgey� göstermekle yükümlüdür.

Meslek kuruluşlarının organları, seç�mler�, görev ve yetk�ler�

MADDE 10 – (1) Odaların organları genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kurulu; b�rl�kler�n organları genel
kurul, yönet�m kurulu, denet�m kurulu ve d�s�pl�n kuruludur.

(2) Oda genel kurulu, en az altı aydır eyleml� olan oda üyes� tur�st rehberler�nden; b�rl�k genel kurulu oda
başkanları �le her oda genel kurulunun kend� üyeler� arasından her ell� üyes� �ç�n  b�r  delege  olmak  ve  üç  yıl  görev 
yapmak üzere seçeceğ� delegelerden oluşur. Ayrıca, delege sayısı kadar, delege sıfatının y�t�r�ld�ğ� hâllerde seç�lme
sıraları esas alınarak o görev dönem�n� tamamlamak üzere yedek delege seç�l�r.

(3) Meslek kuruluşları genel kurullarının görev ve yetk�ler� şunlardır:

a) Yönet�m kurulunun geçm�ş dönem faal�yetler� �le b�lançosunu gösteren raporun, b�lanço gel�r ve g�der
hesaplarının okunup müzakere ed�lerek kabulü veya redd�ne, yönet�m kurulunun �bra ed�l�p ed�lmemes�ne ve denet�m
kurulu raporunun okunarak kabul ed�l�p ed�lmemes�ne ve denet�m kurulu üyeler�n�n �bra ed�l�p ed�lmemes�ne karar
vermek.

b) Yen� dönem çalışma programının ve yönet�m kurulu tarafından hazırlanan tahm�n� bütçen�n görüşülerek
kabulüne veya redd�ne karar vermek.

c) İht�yaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzer�nde �potek dâh�l
ayn� hak tes�s ed�lmes� hususunda yönet�m kuruluna yetk� vermek.

ç) Sermaye ş�rket�, kooperat�f veya vakıf kurma ya da kurulu bulunanlara katılma kararı almak.

d) İş, �şlem veya faal�yetler� neden�yle hukuk� veya ceza� sorumluluğu tesp�t ed�len organ üyeler� hakkında
dava açılmasına ve bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek.

e) Yönet�m kurulu tarafından sunulan hususları görüşüp karara bağlamak.

f) Olağan toplantılarda, katılanların beşte b�r� tarafından görüşülmes�, gündemden çıkarılması veya gündeme
alınması öner�len konuları gündeme almak, gündemden çıkarmak veya görüşerek karara bağlamak.

g) Bu Kanun ve d�ğer mevzuatla ver�len görevler� yer�ne get�rmek.

(4) Genel kurul, genel kurul üyeler�n�n dörtte b�r�n�n noter onaylı yazılı başvurusu üzer�ne yönet�m kurulu
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantıda çağrıda bel�rlenen gündem dışında görüşme yapılamaz.
Olağanüstü toplantıyla �lg�l� her türlü �şlem ve faal�yetler yönet�m kurulunca yürütülür. Yönet�m kurulunun haklı
nedenlerle bu görev� yer�ne get�rememes� hâl�nde bu �şlem ve faal�yetler�n k�mler tarafından yürütüleceğ� odalarda
b�rl�k tarafından, b�rl�kte �se Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(5) Meslek kuruluşlarının genel kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

(6) Başkanların seç�m�ne ve yönet�m kurullarının oluşumuna ve çalışmasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda
göster�lm�şt�r:

a) Meslek kuruluşlarının yönet�m kurulları, başkan dâh�l olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Oda yönet�m
kurullarında asıl üye sayısı odaya üye her �k�yüz tur�st rehber� �ç�n b�rer k�ş� artırılır, ancak yönet�m kurulu asıl üye
sayısı başkan dâh�l olmak üzere dokuzu aşamaz. Başkan ve yönet�m kurulu üyeler� üç yıllık süre �ç�n seç�l�r.

b) Oda başkanları �le oda yönet�m kurulunun asıl ve yedek üyeler� oda genel kurulu tarafından oda üyes�
eyleml� tur�st rehberler� arasından, b�rl�k başkanı �le b�rl�k yönet�m kurulunun asıl ve yedek üyeler� b�rl�k genel kurulu
tarafından b�rl�k genel kurul üyeler� arasından seç�l�r.

c) Seç�mlerde her üyen�n aday olma hakkı vardır. Oy pusulalarında aday olanların adları alfabet�k  sıraya  göre 
sıralanır.  Oy  pusulaları  adayların  adları  yanına  �şaret  konacak  kare şekl�ndek� kutulara yer ver�lmek suret�yle
çoğaltılır ve �lçe seç�m kurulu mührü �le mühürlend�kten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan adaylardan seç�lecek
üye veya tems�lc�l�k sayısınca adayın �sm� yanındak� kutu �şaretlenmek suret�yle kullanılır. Oy verme �şlem� g�zl� oy,
açık tasn�f esaslarına göre yapılır. Üye l�stes�nde adı yazılı bulunmayan meslek mensupları oy kullanamaz. Oylar, oy
veren�n k�ml�ğ�n� resmî kuruluşlarca ver�len belgeyle �spat etmes�nden ve l�stedek� �sm�n�n karşısındak� yer�
�mzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzer�nde �lçe seç�m kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık
kurulu başkanı tarafından ver�len zarflara konulmak suret�yle kullanılır. Seç�lecek k�ş� sayısından fazla adayın
�şaretlend�ğ� veya mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçers�z sayılır.

ç) Seç�me katılan adayların adları alt alta ve aldıkları geçerl� oy adlarının h�zalarına yazılır. Adayların aldıkları
oylar en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Asıl ve yedek üyel�kler, adaylara rakamlarının büyüklük sırasına göre
tahs�s olunur. Sona kalan üye veya tems�lc�l�k �ç�n oyların eş�t olması hâl�nde, bunların arasında ad çek�lmek suret�yle
tahs�s yapılır.

d) Yönet�m kurulları en az ayda b�r kez toplanır. Başkanlık sıfatı dâh�l yönet�m kurulu üyel�ğ� ölüm, �st�fa,
görev� yer�ne get�rmeye engel hastalık, meslekten çıkarma veya mazerets�z olarak üç kere üst üste toplantıya
katılmama hâller�nde sona erer. Başkanlık sıfatının y�t�r�ld�ğ� hâllerde, yönet�m kurulu asıl üyeler� kend� aralarından
görev süres�n� tamamlamak üzere b�r başkan seçer. Başkan seç�len asıl üyen�n yer�ne seç�lme sırasına göre b�r�nc�
yedek üye asıl üyel�k sıfatını kazanır. B�rl�k başkanı seç�len oda başkanı oda başkanlığı sıfatını y�t�r�r. Aynı k�ş�, üst
üste �k� dönemden fazla başkan olarak seç�lemez. Yönet�m kurulu asıl veya yedek üyeler�n�n, kurulun karar yeter
sayısının altına düşmes� sonucunu doğuracak şek�lde �st�fası hâl�nde üç ay �ç�nde yapılacak seç�mlere kadar odalar
b�rl�k, b�rl�k �se Bakanlık tarafından görevlend�r�len üç k�ş�l�k kurul tarafından yönet�l�r.

(7) Meslek kuruluşlarının yönet�m kurullarının görev ve yetk�ler� şunlardır:

a) Genel kurul kararlarının gereğ�n� yer�ne get�rmek.

b) Genel kurul gündem�n� hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c) Yıllık b�lanço, faal�yet raporu ve tahm�n� bütçey� hazırlayıp genel kurula sunmak.

ç) Bütçe �ç�nde ödenek aktarmak.

d) Gerekl� hâllerde başkanın tekl�f� üzer�ne sınırları açıkça bel�rt�lmek kaydıyla meslek kuruluşunu münfer�t
olarak tems�l edecek üyeler� yetk�lend�rmek.

e) Genel kurulun verd�ğ� yetk� dâh�l�nde taşınmazlara �l�şk�n alım, satım, �potek dâh�l ayn� hak tes�s� ve
mülk�yete �l�şk�n benzer� �şlemler� yapmak.

f) Faal�yetler �ç�n gereks�n�m duyulan taşınmazları k�ralamak ve gerekl� hâllerde k�ra sözleşmes�n� feshetmek.

g) Faal�yetler �ç�n gereks�n�m duyulan taşınırları satın almak veya k�ralamak, mevcutları satmak veya
k�ralamak.

ğ) Üyel�k �şlemler�n� denetlemek.

h) Üyeler�n meslek� faal�yetler�n� denetlemek ve tüket�c� ş�kayetler�n� değerlend�rmek.

ı) Sosyal tes�sler kurmak ve �şletmek.

�) Bu Kanun ve d�ğer mevzuatla ver�len görevler� yer�ne get�rmek.

(8) Yönet�m kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu �le karar alır. Yönet�m kurullarının çalışma usul ve
esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

(9) Denet�m kurullarının oluşumuna ve çalışmasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda göster�lm�şt�r:

a) Meslek kuruluşlarının denet�m kurulları, �lg�l� genel kurul üyeler� arasından, üç yıl �ç�n seç�len üç asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Denet�m kurulları �lk toplantılarında kend� üyeler� arasından b�r başkan seçer. Denet�m kurulları
en az ayda b�r toplanır ve yaptıkları denet�m sonuçlarını üç ayda b�r yönet�m kuruluna ve dönem sonunda da genel
kurula rapor hâl�nde sunar. Denet�m kurulu üyel�ğ� ölüm, �st�fa, görev� yer�ne get�rmeye engel hastalık, meslekten
çıkarma veya mazerets�z olarak üst üste üç toplantıya katılmama hâller�nde sona erer. Bu durumda, yedek üyelerden
en fazla oy alan üye denet�m kurulunca yazılı olarak göreve çağrılır. Denet�m kurulu asıl veya yedek üyeler�n�n,
kurulun karar yeter sayısının altına düşmes� sonucunu doğuracak şek�lde �st�fası hâl�nde �lk genel kurul toplantısına
kadar odalarda b�rl�k, b�rl�kte Bakanlık tarafından b�r denetç� atanır.

b) Denet�m kurulları, olağan genel kurul toplantısından en az b�r ay önces�nde ve başkanın uygun göreceğ�
d�ğer tar�hlerde denet�m yapar. Yapılan her denet�m sonucunda b�r denet�m raporu düzenlen�r. Denet�m raporu sadece
hukuka ve mal� kurallara uygunluk hususlarında oy çokluğuyla düzenlen�r, muhal�f üyeler gerekçeler�n� rapora
eklemek zorundadır. Denet�m raporları genel kurul toplantısından en az b�r hafta önce genel kurul üyeler�n�n
�ncelemes�ne sunulur ve genel kurulda okunur. Denet�m kurullarının çalışma usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

c) (b) bend� hükümler� saklı kalmak kaydıyla denet�m kurulları oyçokluğuyla alacakları kararlarla, hukuka ve
mal� kurallara uygunluğuna da�r tereddüt duydukları hususları yönet�m kuruluna b�ld�r�r.

(10) B�rl�k d�s�pl�n kurulu, aday olan veya genel kurul üyeler�nce aday göster�len genel kurul üyeler� arasından
üç asıl ve �k� yedek, genel kurul üyeler�nce aday göster�len avukat veya hukuk fakültes� öğret�m üyeler� arasından �k�
asıl ve b�r yedek olmak üzere b�rl�k genel kurulunca üç yıl �ç�n seç�len beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl
üyeler�n üyel�k sıfatını y�t�rd�ğ� hâllerde yedek üyeler seç�lme usulüne göre seç�lme sıraları esas alınarak asıl üye
sıfatını kazanır. B�rl�k d�s�pl�n kurulu, tur�st rehberler�n�n d�s�pl�n �şlemler�n� bu Kanun ve �lg�l� mevzuatta öngörülen
usul ve esaslar çerçeves�nde yürütür. B�rl�k d�s�pl�n kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. B�rl�k
d�s�pl�n kurulunun görev, yetk� ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlen�r.

(11) Meslek kuruluşu organlarına seç�lenler�n organ üyel�ğ�, oda üyel�ğ�n�n veya tur�st rehber� sıfatının
kaybed�lmes� hâl�nde sona erer.

(12) Seç�mler aşağıdak� usul ve esaslara göre yapılır:

a) Organ üyeler�n�n seç�mler�, bu Kanunda yazılı usul ve esaslara göre g�zl� oyla ve yargı gözet�m� altında
yapılır.

b) Genel kurullar tarafından seç�m yapılan hâllerde, genel kurula katılma hakkına sah�p olanları gösteren l�ste,
toplantının gündem�, yer�, günü, saat� �le çoğunluk olmadığı takd�rde yapılacak �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususları
bel�rten b�r yazı �lg�l� yönet�m kurulu tarafından üç nüsha olarak ve toplantı tar�h�nden en az otuz gün önce, �lg�l�
meslek kuruluşunun merkez�n�n bulunduğu yer �lçe seç�m kurulu başkanlığına sunulur. B�r yerde b�rden fazla �lçe
seç�m kurulu bulunduğu takd�rde görevl�  �lçe seç�m kurulu, �l seç�m kurulunca bel�rlen�r. İlçe seç�m kurulu başkanlığı,
gerekt�ğ�nde �lg�l� kayıt ve belgeler� de get�rt�p �ncelemek suret�yle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra genel
kurula katılma hakkına sah�p olanları bel�rleyen l�stey� başvuru tar�h�n� �zleyen on gün �ç�nde onaylar. Bu süre �ç�nde
onay ver�lmemes� hâl�nde sunulan l�ste kes�nleşm�ş sayılır. Onaylanan veya kes�nleşm�ş sayılan l�ste, �lg�s�ne göre
b�rl�k veya odanın merkez�ndek� �lan tahtasında ve elektron�k ortamda yed� gün süreyle �lan ed�l�r. B�rl�k genel
kurulları tarafından seç�m yapıldığı takd�rde aynı süre �ç�nde odalara yazılı b�ld�r�m yapılır. İlan süres�n� veya yazılı
b�ld�r�m hâl�nde b�ld�r�m� �zleyen üç gün �ç�nde �lçe seç�m kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar �lçe seç�m kurulu
tarafından �ncelen�r ve en geç yed� gün �ç�nde kes�n olarak karara bağlanır. Bu suretle kes�nleşen l�steler seç�m�n
yapılacağı meslek kuruluşuna gönder�l�r.

c) Yönet�m kurulunca seç�m yapılan hâllerde, toplantıdan yed� gün önce seç�m� yapan meslek kuruluşunun
merkez�n�n bulunduğu �lçe seç�m kurulu başkanlığına başvurulur.

ç) Seç�mde görevl� hâk�mlere 26/4/1961 tar�hl� ve 298 sayılı Seç�mler�n Temel Hükümler� ve Seçmen
Kütükler� Hakkında Kanuna göre ücret öden�r. Bu ücret ve d�ğer seç�m g�derler�, �lg�l� meslek kuruluşu tarafından
karşılanır.

d) Seç�mler sırasında görevl� hâk�me veya sandık kurulu başkanı veya üyeler�ne karşı �şlenen suçlar kamu
görevl�s�ne karşı �şlenm�ş sayılır.

e) Seç�mlere �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.

(13) Meslek kuruluşu organlarının üyeler�ne yapılan ödemeler yönetmel�kle bel�rlen�r.

(14) Tur�st rehberler�, odaların yönet�m ve denet�m, b�rl�kler�n �se yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarından
sadece b�r�nde görev alab�l�rler.

(15) Organ üyeler�; organ üyel�kler�ne seç�m dışında, kend�ler�n�, eşler�n� veya üçüncü dereceye kadar kan ve
kayın hısımlarını �lg�lend�ren konuların görüşüldüğü toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu hâllerde toplantı
çoğunluğu sağlanamazsa yedek üyeler sırasıyla davet ed�lerek toplantı çoğunluğu sağlanır.       

(16) Meslek kuruluşları amaçları dışında herhang� b�r faal�yette bulunamazlar. Kuruluş amaçları dışında
faal�yet gösteren veya bu Kanunda bel�rt�len asl� görevler�n� Bakanlığın uyarısına rağmen yer�ne get�rmeyen meslek
kuruluşlarının sorumlu organlarının görevler�ne son ver�lmes�ne Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer
Cumhur�yet savcılığının �stem� üzer�ne o yerdek� asl�ye hukuk mahkemes�nce karar ver�l�r. Görevler�ne son ver�len
organların yer�ne bu Kanun ve �lg�l� mevzuattak� usul ve esaslara göre en geç üç ay �ç�nde yapılacak genel kurul
toplantısına kadar, odalar b�rl�k tarafından, b�rl�k �se Bakanlık tarafından görevlend�r�len üç k�ş�l�k kurul tarafından
yönet�l�r. Görevler�ne son ver�len organ üyeler�n�n  her  türlü  hukuk�  ve  ceza�  sorumlulukları saklıdır. Organların bu
fıkra hükümler� gereğ�nce görevler�ne son ver�lmes�ne neden olan ve mahkeme kararında bel�rt�len tasarrufları
hükümsüzdür.

(17) Meslek kuruluşlarının hukuk� tems�lc�ler� başkanlarıdır. Başkanın tekl�f� üzer�ne yönet�m kurulu kend�
üyeler� arasından en fazla �k� başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları başkanın verd�ğ� yetk� dâh�l�nde veya
başkanın yokluğu hâl�nde başkanın görevler�n� yer�ne get�r�rler. Başkan, genel kurul �le yönet�m kurulunun yetk�ler�
saklı olmak üzere, meslek kuruluşu adına düzenlenen taahhütname, sözleşme ve vekâlet g�b� meslek kuruluşunu
hukuken bağlayan hukuk� �şlemler� yapmaya yetk�l�d�r. Başkan bu yetk�s�n�n başkan yardımcılarından b�r�n�n, yönet�m
kurulunun b�r üyes�n�n veya genel sekreter�n �mzasıyla müşterek olarak kullanılmasına karar vereb�l�r.

(18) Meslek kuruluşları bünyes�nde kurulan h�zmet b�r�mler� �le bunların görev ve yetk�ler�, genel kurul
tarafından karara bağlanır. İdar� �şler� yürütmek üzere b�r genel sekreter, en fazla �k� genel sekreter yardımcısı �le
yeterl� sayıda çalışandan oluşan genel sekreterl�k oluşturulur. Genel sekreter başkanın tekl�f� üzer�ne yönet�m kurulu
tarafından, genel sekreter yardımcıları �se genel sekreter�n tekl�f� üzer�ne başkan tarafından atanır. Genel sekreter�n
yürüteceğ� �ş, sorumluluk, görev ve yetk�ler� yönet�m kurulu tarafından, genel sekreter yardımcılarının �se genel
sekreter tarafından bel�rlen�r. Başkan, �dar� �şlere �l�şk�n tek başına sah�p olduğu karar ve �mza yetk�ler�nden gerekl�
gördükler�n� genel sekretere devredeb�l�r. H�zmet b�r�mler�nde çalıştırılan personel�n ücretler� �le mal� ve sosyal hakları
yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

Meslek kuruluşlarının gel�r ve g�derler�

MADDE 11 – (1) Meslek kuruluşlarının gel�rler� şunlardır:

a) Düzenled�kler� belgeler �ç�n alınan ücretler.

b) Sosyal, kültürel ve eğ�t�m faal�yetler�nden elde ed�len gel�rler.

c) Bağış ve yardımlar.

ç) Yayın gel�rler�.

d) Yapılan h�zmetler karşılığı alınan ücretler.

e) Taşınır ve taşınmaz sermaye �ratları, �şt�rak ve ş�rket kârları ve döv�z gel�rler�.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan destek ve yardımlar.

g) A�dat, ceza ve d�ğer gel�rler.

(2) Odaların b�r takv�m yılı �ç�nde elde ett�kler� gel�rden, yüzde y�rm�y� aşmayacak oranda b�rl�k genel kurulu
tarafından bel�rlenen tutar b�rl�ğe gel�r olarak kayded�l�r.

(3) Meslek kuruluşları bu Kanun ve d�ğer mevzuat uyarınca öngörülen görevler�n� yer�ne get�rmek üzere
gereken g�derler�, bütçeler�nde bel�rlenen veya yönet�m kurullarında bel�rt�len şek�lde yapab�l�rler.

(4) Meslek kuruluşları, kuruluş amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n taşınır ve taşınmaz almaya, satmaya, �nşa,
�fraz, tevh�t ve rehnetmeye, burs vermeye, bağış ve yardımda bulunmaya, sosyal faal�yetler� desteklemek ve
özend�rmek amacıyla yardım yapmaya, bu Kanun  hükümler�  çerçeves�nde  ş�rket  veya  vakıf  kurmaya  ya  da 
kurulu  ş�rketlere �şt�rak etmeye, derneklere ve kooperat�flere üye olmaya ve benzer� hukuk� �şlemler� yapmaya
yetk�l�d�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�k

MADDE 12 – (1) Tur�st rehberl�ğ� n�tel�ğ�ndek� h�zmet veya faal�yetler, meslekte uzmanlık ve �lg�l� sert�f�ka
programlarının düzenlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar, tur�st rehberl�ğ� h�zmet�ne yönel�k sözleşmelerde bulunması
gerekl� asgar� hususlar, d�s�pl�n, s�c�l, ruhsatname ve çalışma kartlarına �l�şk�n hususlar �le bu Kanunun uygulanmasına
�l�şk�n d�ğer hususlar meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmel�k �le
düzenlen�r.

Değ�şt�r�len hükümler

MADDE 13 – (1) 16/4/2003 tar�hl� ve 4848 sayılı Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Teşk�lât ve Görevler� Hakkında
Kanunun 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“m) Tur�st rehberl�ğ�ne �l�şk�n mevzuat hükümler� �le ver�len görevler� ve denet�mler� yapmak, tur�st rehberl�ğ�
mesleğ� ve tur�st rehberl�ğ� h�zmetler� alanında kültür ve tur�zm pol�t�kalarının gerekt�rd�ğ� tüm tedb�rler� almak, tur�st
rehberler� odaları b�rl�kler�n� ve tur�st rehberler� odalarını her türlü �ş, �şlem, faal�yet ve hesapları bakımından
denetlemek.”

(2) 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Kanununun 27 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“5 - Tur �ç�n yazılı rehberl�k sözleşmes� yapmayan veya taban ücret�n altında ücret �le rehber çalıştıran seyahat
acentasına her b�r f��l �ç�n ayrı ayrı olmak üzere b�n Türk L�rası.”

Saklı tutulan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla rehberl�k k�ml�k kartına sah�p olanların
hakları, bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (e) ve (f) bentler�nde öngörülen koşulları taşımaları ve
bu Kanuna göre kurulan �lg�l� odaya kuruluş tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde kaydolmaları şartıyla saklıdır. Ancak
başvuruda bulunan rehberler�n rehberl�k k�ml�k kartları ruhsatname �le değ�şt�r�l�r.

(2) Bölgesel rehberl�k k�ml�k kartına sah�p olan rehberler, bu Kanuna göre kurulan �lg�l� odaya kuruluş
tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde kaydolmak şartıyla sadece rehberl�k k�ml�k kartında bel�rt�len bölgede, d�l veya
d�llerde faal�yet göstereb�l�rler.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte Bakanlık tarafından açılmış olan rehberl�k kurslarına kaydolanlar,
süres�ne ve n�tel�ğ�ne bakılmaksızın bu eğ�t�m� tamamlamaları ve bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında
öngörülen koşulları taşımaları kaydıyla mesleğe kabul ed�l�r.

(4) Ülkesel veya bölgesel rehberl�k k�ml�k kartına sah�p �ken, v�ze yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes� veya
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları ya da �lg�l� mevzuatları gereğ� başka  �ş  ve  h�zmet  yasağı  neden�yle 
meslekten  men ed�lenler, meslekten çıkarılanlar veya rehberl�k k�ml�k kartı �ptal ed�lenler, b�r yıl �ç�nde Bakanlığa
başvurmaları, bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (e) bentler�nde öngörülen koşulları
taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul ed�l�r.

Seç�m ve dev�r �şlemler�

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş bulunan rehberl�k meslek kuruluşları, tüm alacak, borç ve
malvarlıklarıyla b�rl�kte bu Kanun hükümler�ne tab� rehber odası n�tel�ğ�n� kazanırlar ve faal�yetler�n� bu Kanuna tab�
olarak yürütürler. Bu kuruluşların bu Kanun uyarınca yapılması gerekl� organ seç�mler�, bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır. Bu kuruluşlar borçtan arî malvarlıklarının yüzde y�rm�s�n� veya buna karşılık
gelen nak�t meblağı b�rl�k organlarının seç�m�n� �zleyen üç ay �ç�nde b�rl�ğe devrederler.

(2) Bu Kanunda öngörülen seç�mler, bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde tamamlanır.
B�rl�ğ�n genel kurulu ve yönet�m kuruluna ver�len görevler, bu süre �ç�nde, b�r�nc� fıkra uyarınca oda n�tel�ğ�n� kazanan
rehberl�k meslek kuruluşlarının başkanlarından oluşan ve üye sayısının çoğunluğuyla toplanıp karar alan b�r kurul
tarafından yer�ne get�r�l�r.

(3) Bu Kanun uyarınca yapılan dev�r �şlemler� kapsamında yapılacak �şlemler her türlü verg� ve harçtan,
düzenlenen kağıtlar �se damga verg�s�nden �st�snadır.

Taban ücret tar�fes�

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümler�ne göre yen� taban ücret tar�fes� bel�rlenene kadar mevcut taban
ücret tar�fes�n�n uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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