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Kitap Tanıtım
Eser Adı: Turist Rehberliğine Yönelik 7 Bölge Müzeler
Yayın Evi: Detay Yayınevi
Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Hande Akyurt Kurnaz
Bu yazıda sizlere içinde yazar olarak yer almaktan mutluluk duyduğum ve keyif aldığım ‘TURİST
REHBERLİĞİNE YÖNELİK 7 BÖLGE MÜZELER’ adlı kitabı tanıtacağım.
Kitap, Detay Yayıncılık tarafından Mart 2020 tarihinde basılmış olup, tüm okuyuculara sunulmuştur.
Editörlüğünü Turizm Rehberliği öğretim üyesi olan Dr. Hande Akyurt Kurnaz’ın üstlendiği kitap,
turizm kökenli, çalışma alanları turizmin çeşitli kollarından olan ve aralarında turist rehberi de olan
çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Editör Hande Akyurt Kurnaz Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde; yazarlardan Dr. Funda Ön Esen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Turizm Fakültesi’nde; Dr. Sedat Değişgel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm
Meslek Yüksekokulu’nda; Dr. Ayşe Sünnetçioğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri
Reis Meslek Yüksekokulu’nda; Dr. Nalan Albuz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz
Ereğli Turizm Fakültesi’nde; Dr. Alper Kurnaz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm
Fakültesi’nde; Dr. Mehmet Sedat İpar Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde ve Ayşen Acun
Köksalanlar Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır.
Kitapta, müze kavramı ile ilgili bilgiler verilip türleri ve işlevleri açıklandıktan sonra, Türkiye’de
bulunan müzeler her biri ayrı bir bölümde olmak üzere 7 bölgede ve şehir şehir ele alınmıştır. 7
bölgede bulunan iller kapsamında sınırları içerisinde olan hem Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı müzeler hem de özel müzeler hakkında detaylı
açıklamalar yapılmıştır. Müzeler hakkında bilgiler verilirken literatürde yer alan çalışmalardan,
Turizm Müdürlüklerinden alınan broşür, katalog vb. gibi dokümanlardan ve bakanlığa ya da
müdürlüklere ait web sitelerinden yararlanılmıştır.
Eğitim seviyesinin gün geçtikçe arttığı bu günlerde kültür turizmine olan talep de o derece
artmaktadır. İnsanlar müzeleri ziyaret ederek geçmişlerinde kaybolmak, o anı adeta yaşayabilmek ve
geçmişlerini öğrenmek istemektedirler. Türkiye’de bulunan tüm müzelere bu kitap sayesinde
kolaylıkla ulaşılabilecektir. Tabii zamanla müze sayılarında artış olacağı da aşikârdır. Ama TURİST
REHBERLİĞİNE YÖNELİK 7 BÖLGE MÜZELER adlı kitap, alanında tüm Türkiye’yi kapsayan
geniş içerikli bir eser olması özelliğiyle bir ilktir. Bu açıdan hem akademide hem turist rehberleri
camiasında hem de gezginler tarafından dikkat çeken bir kitap olmuştur. Kitabın hem üniversitelerde
eğitim amacıyla kullanılabileceği, hem turist rehberlerine ve turist rehberi adaylarına bir yol gösterici
olacağı, hem de geçmişini merak eden insanlara ışık tutacağı bir gerçektir.
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Türkiye’de bulunan müzelerin sayısı arttıkça kitabın diğer baskılarında güncellemeler yapılarak eksik
yerler giderilmelidir. Ayrıca iller kapsamında yer alan müzeler devlet ve özel olarak ayrılabilir ve
belki de giriş ücretleri ile ilgili bilgiler de verilirse müze gezicileri için daha faydalı olabilir.
Sonuç olarak; kitap gencinden yaşlısına, eğitimsizinden eğitimlisine yani A’dan Z’ye her kesime
uygun olup, oldukça açık, anlaşılır ve akıcı bir dil ile yazılmış ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
Kitaptan eğitim, öğretim, turizm, seyahat, rehberlik vb. birçok alanda yararlanılabilecektir.
Tüm camiaya hayırlı olması dileklerimle…
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