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SUNUŞ 

Yayın hayatına, 2020 yılı Haziran ayında başlayan ulusal hakemli dergimiz, Turist Rehberliği Nitel 

Araştırmalar Dergisi’nin ilk sayısını çıkarmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Yılladır nicel 

paradigmanın hâkim olduğu turizm camiasına, farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen dergimiz, 

kuruluşundan itibaren çizgisinden ödün vermeden emin adımlarla ilerlemektedir. Dergimizin ilk 

sayısında 5 farklı çalışma ve 2 kitap tanımı yer almaktadır. Birbirinden farklı araştırma konularının 

işlendiği bu sayımızı beğeni ile okuyacağınızı temenni ediyoruz.  

A.Türker ve K.Ç. Karaca tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına 

alan COVID-19 salgınının turizm ve turist rehberliği mesleğinde meydana getirebileceği olası 

değişimler, profesyonel turist rehberleri bakış açısıyla incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

oluşturulan açık uçlu soru formu, 109 profesyonel turist rehberine uygulanmıştır. Araştırma 

neticesinde, “hijyen”, “bireysel seyahat”, “küçük gruplar”, “sosyal mesafe” ve “aktif yönetim” kodları 

öne çıkmıştır. 

H. Atay tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de en fazla kruvaziyer yolcu gemisi ağırlayan 

Aydın ili Kuşadası ilçesine ait fotoğraflar, yabancı ülkelerdeki google arama motorunda yer alan 

görsel arama uygulaması kullanılarak göstergebilim analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Rusya’da yapılan google aramalarında en üst 

sıralarda yer alan ilk beş görsel analiz edilmiştir. Yapılan içerik analizi neticesinde Rusya’daki 

görsellerin konaklama, dinlenme ve kruvaziyer ulaşımı; İngiltere’deki görsellerin kruvaziyer ulaşımı 

ve tarihi mekânlar; Fransa’daki görsellerin sakin plajlar ve deniz eğlenceleri; Almanya’daki 

görsellerin Kuşadası’nı bütünüyle gören ve günbatımı; Hollanda’daki görsellerin ise Güvercinada ve 

Kadınlar Denizi içerikli olduğu tespit edilmiştir. 

T.F. Çakmak tarafından gerçekleştirilen çalışmada, turist rehberliği alanında gerçekleştirilen bilimsel 

çalışmalar, turist rehberlerinin bakış açılarıyla incelenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen iki odak grup 

görüşmesi neticesinde turist rehberliği alanında yapılan akademik çalışmalarda mesleki sorunların 

çözümüne yönelik yeterli düzeyde çözüm önerisi sunulamadığı, mevcut araştırmaların turist rehberliği 

mesleğine yönelik kısıtlı bilgiye sahip araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği, aynı içerikli çok 

sayıda konunun çalışıldığı ve meslek odalarının akademik çalışmalara yeterli desteği sağlayamadıkları 

öne çıkan sonuçlar arasında gösterilmiştir.  

T. Okul ve G. Şimşek tarafından gerçekleştirilen çalışmada, sanal gerçeklik uygulamalarının turist 

rehberliği bölüm derslerinde, düşük maliyet ve yüksek verimlilikle ne şekilde kullanılabileceği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle bir yandan bu alanda uzman üç katılımcı ile 

görüşmeler gerçekleştirilirken diğer yandan internet üzerinden piyasa araştırması yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda, sanal gerçeklik desteği sağlanarak yapılacak dersler için hazırlanacak 

içeriklerin, 360 derece fotoğraflar ile hazırlanması, video hazırlanmasına kıyasla daha düşük maliyetli 

olduğu; internet ortamında ücretsiz sunulan hazır içerikler sayesinde, daha düşük maliyet ve daha 

yüksek verimlilikle sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceği tespit edilmiştir.  

A. Kök ve H. Akyurt Kurnaz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, doğa turizmi kapsamında Bolu 

ilinin sahip olduğu alternatif yürüyüş rotalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yürüyüş rotaları 

hakkında detayı bilgi edinmek amacıyla doküman analizine başvurulmuştur. Gerçekleştirilen doküman 

analizi neticesinde, tespit edilen yürüyüş rotalarının ağırlıklı olarak Bolu il sınırları içerisinde yer alan 

göllerin çevresinde yer aldığı, yürüyüş rotalarının ortalama zorluk derecesinde olduğu, Mengen ve 

Gerede ilçelerinin az sayıda yürüyüş yoluna sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla söz konusu 
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ilçeleri kapsayan alternatif yürüyüş rotalarının oluşturulması ile birlikte bölgenin, yerli ve yabancı 

turistler tarafından ilgi görebileceği belirlenmiştir. 

Makale çalışmalarına ek olarak dergimizin ilk sayısında iki adet kitap tanıtımına yer verdik. Bu kitap 

tanıtımlarından “Turist Rehberliğine Yönelik 7 Bölge Müzeler” isimli çalışmayı F. Ön Esen,  

“Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği” kitabını ise Ö. Güzel tanıttı. Özellikle son 

dönemlerde turist rehberliği mesleğine dair alan derslerine yönelik kitap çalışmalarının artması meslek 

ve meslek eğitimi adına büyük önem taşımaktadır. Dergimizin bundan sonraki sayılarında da kitap 

tanıtımlarına muhakkak yer verme isteği içerisindeyiz.  

Dergimizin Aralık 2020 sayısında değerli çalışmalarını bizlerle paylaşarak literatüre katkı sağlayan 

bütün yazarlarımıza ve dergimize gönderilen makaleleri büyük bir titizlik ve özveri ile değerlendiren 

saygıdeğer hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Dergimizin daha iyi yerlere getirilmesi için editör 

kurulu olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Önümüzdeki 

sayılarımızda, birbirinden değerli çalışmaları sizlerle buluşturmayı temenni eder, hepinize 

saygılarımızı sunarız. 

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 

Editör 
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Dergi Hakkında 

Turist Rehberliği mesleği, Türk turizminin önemli yapı taşlarından biridir. Türkiye’de 

bu iş kolu, özellikle 19. Yüzyıl Osmanlı’sında önemli hale gelmiş, 20.Yüzyılın 

başlarında cereyan eden savaşlar esnasında ise meslek kısmen de olsa başıboş 

bırakılmıştır. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte yeniden ivme kazanan turist rehberliği, ilk 

tercüman rehber kurslarıyla birlikte artık profesyonelleşme yolunda ilerlemeye 

başlamış, ilk yönetmeliğine ise 1971 yılında kavuşmuştur. 1971 yılından 2012 yılına 

kadar geçen 41 yıllık süre içerisinde meslek, yönetmeliklere bağlı bir iş kolu olarak 

devam etmiştir. 7 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan “Turist Rehberliği Meslek 

Kanunu” ile birlikte artık turist rehberliği, tam anlamıyla sınırlarının kanunla çizildiği 

bir meslek halini almıştır. Turist rehberliği mesleği açısından 2012 yılını bir “milat” 

olarak kabul etmek mümkündür. Turist Rehberliği Meslek Kanunu sonrasında bu 

mesleğe yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sayısından da ciddi bir artışın 

meydana geldiği görülmektedir. Ancak birçok disiplinde olduğu gibi turist rehberliği 

alanında günümüze kadar gerçekleştirilen akademik çalışmalarda da pozitivizm, hakim 

paradigma olmuştur. 

Öznesi insan olan turist rehberliğinde, pozitivist yaklaşımla birçok sorunun nedenlerini 

irdelemenin ne kadar mümkün olduğu önemli bir tartışma konusudur. Zira bu gün turist 

rehberliği alanında ulusal bazda yapılan pek çok yayında da turist rehberliği mesleğinin 

icra edilmesinden, yasal düzenlemelerin sorunlu yanların, yasa dışı rehberlik 

faaliyetlerinden turist rehberliği eğitim kademelerine kadar pek çok problem ortaya 

atılmakta ve tüm bu sorunlar çözüm beklemektedir. Dolayısıyla turist rehberliği 

alanında, verilerinin görüşme, odak grup, katılımlı gözlem gibi farklı yöntem ve 

tekniklere odaklanan nitel araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. 

Diğer bir değişle; doğrudan sorunun kaynağına inip, derinlemesine bilgi elde etme 

odaklı ve tümevarım merkezli araştırmaların anket tekniği ile elde edilen bilgilerden 

daha gerçekçi olacağı görüşü ortaya çıkmaktadır. 

BU amaç doğrultusunda kurulan Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, turist 

rehberliği ile arkeoloji ve sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle ilişkili keşifsel çalışmaları 

yayınlamayı hedeflemektedir. Derginin yayın dili Türkçedir. Dergiye makale 

gönderecek olan yazar(lar), dergi yazım kurallarında belirtilen şablona uygun olarak 

makalelerini göndermeleri gerekmektedir. Yayın hayatını elektronik ortamda sürdüren 

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nde, Haziran  ve Aralık olmak üzere yılda 

iki sayı yayınlanmaktadır. Yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi 

bir ücret talep edilmez. 
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Özet 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektörü üzerinde de etkisinin büyük 

olması beklenmektedir. Salgın sürecinde seyahat etmekten çekinen turistlerin salgın sonrasında da seyahatlerinde yeni 

beklentiler içerisine girmeleri mümkündür. Turistlerin bu olası beklentileri turizm sektöründe yeni gelişme ve değişimlere 

neden olacaktır. Turist rehberliği mesleği de bu gelişme ve değişimlerden etkilenecek meslekler arasındadır. Bu nedenle 

çalışmada Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turizmde ve turist rehberliği mesleğinde yaşanacak olası 
değişimlerin profesyonel turist rehberlerinin bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma deseni durum 

çalışması olarak belirlenmiş ve nitel veri toplama yöntemlerinden açık uçlu soru formu tekniği tercih edilmiştir. Salgının 

turizm, turist davranışları ve turist rehberliği mesleğine olası etkilerini içeren on adet açık uçlu sorudan oluşan form 

katılımcılara elektronik posta ile iletilmiştir. Bu yöntemle 109 profesyonel turist rehberine ulaşılmıştır. Turist 

rehberlerinden elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Bulgular neticesinde hijyen, bireysel seyahat, küçük 

gruplar, sosyal mesafe ve aktif yönetim kodlarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte turizm ve turist 

rehberliği mesleğindeki olası değişimlere ilişkin öngörülerde bulunularak öneriler geliştirilmiştir. 

Anahatar Kelimeler: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını, Turizm, Turist Rehberliği, Turist Davranışları 

 

Tourism and Tourist Guidance After A Novel Coronavirus (Covid-19) 

Abstract 

As in many sectors the Novel Coronavirus Pandemic (Covid-19) is expected to have a major impact on the tourism sector. 
It is possible for tourists, who are afraid of traveling during the pandemic, to have new expectations after the pandemic. 

These possible expectations of tourists will cause new developments and changes in tourism sector. The tourist guidance 

profession is among the professions that will be affected by these developments and changes. For this reason, the aim of 

this study is to examine the possible changes in tourism and tourist guidance profession after the coronavirus pandemic 

(Covid-19) from professional tourist guides perspective. For this purpose, open-ended questionnaire technique, which is 

one of the qualitative data collection methods, was preferred. The form consisting of ten open-ended questions containing 

possible effects of the pandemic on tourism, tourist behaviors and tourist guidance profession was sent to the participants 

by e-mail. 109 professional tourist guides were reached by this method. In the findings of the research, the data obtained 

from 109 tourist guides will be subjected to content analysis. Based on the findings, it is aimed to make predictions about 

possible changes in tourism and tourist guidance profession. In the analysis results; hygiene, individual travel, small 

groups, social distance and active management codes  have been determined as codes with the highest frequency. 

Keywords: Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic, Tourism, Tourist Guidance, Tourist Behavior 
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Giriş 

Son yıllarda hızla gelişim gösteren turizm sektörü yapı itibariyla çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-

kültürel çevre unsurlarından şiddetli şekilde etkilenmektedir. Sektörün uluslararası ölçekteki önemli ve 

hassas konumu sektörün kendisini ve paydaşlarını birtakım çevresel risklere de duyarlı hale getirmektedir. 

Bununla birlikte turizm sektörünün büyüme ve gelişme odaklı dinamik yapısı, söz konusu çevre 

unsurlarına bağlı olarak dönemsel olaylara ve bu olaylar neticesinde ortaya çıkacak olan krizlere her 

durumda hazırlıklı olmasını engellemektedir. Güvenlik olgusunun turizm arz ve talebinin merkez 

noktasında olması sebebiyle dönemsel olaylar ve krizlerin olumsuz etkilerinin minimum düzeye 

indirilmesi oldukça önem arz etmektedir.  

Turizm sektörü açısından dönemsel olaylar ve bunlar sonucunda gerçekleşen olası krizler; terörizm, doğal 

afetler, salgın hastalıklar, iç karışıklıklar, savaşlar, ekonomik krizler, ekolojik değişimler vb. olarak 

değerlendirilebilir (Köşker, 2017). Dünyanın herhangi bir noktasında ortaya çıkan terör olayları, pandemi, 

politik istikrarsızlıklar ve doğal afetlerin turizm talebinde ciddi kayıplara yol açtığı görülmektedir. 

Geçmişte A.B.D, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de yaşanan terör saldırıları, Ortadoğu ülkelerinde 

yaşanan politik karışıklıklar, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerindeki salgın hastalıklar dünya turizm 

hareketliliğinde ciddi olumsuz etkiler bırakmıştır (Sel vd. 2017: 229). Aynı zamanda bu dönemsel olay ve 

krizlerin destinasyonlara olan etkilerinin kısa vadede atlatılamayacak kadar yıkıcı olduğu bilinmektedir 

(Beirman, 2002; Fletcher ve Morakabati, 2008). A.B.D’de, Dünya Ticaret Merkezi’ne gerçekleştirilen 11 

Eylül saldırıları, Körfez Savaşı, Türkiye-Rusya uçak krizi, Ebola virüsü, SARS (Şiddetli Akut Solunum 

Enfeksiyonu) gibi gerek ulaştırma endüstrisini gerekse turizm sektörünü doğrudan yıkıma sürükleyen 

somut örneklerle karşılaşılmıştır (Scott ve Laws, 2006; Köşker, 2017). Bu örnekler arasında etkilerinin 

şiddeti ve küresel boyutu itibariyla son dönemlerde en dikkat çeken dönemsel olaylar ve krizler arasında 

salgın hastalıklar ön plana çıkmaktadır.  

Geçmişte yaşanan SARS, MERS, Ebola, Kuş gribi, Domuz gribi gibi salgınların yanı sıra 2019 yılı Aralık 

ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVID – 19) isimli yeni bir salgın hastalık 

saptanmıştır (COVID – 19 Rehberi, 2020: 5). Sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir gerilim yaratan 

salgın hastalığın turizm üzerinde doğrudan etkileri olacağı kaçınılmazdır. Nitekim turizm gibi ekonomik 

dalgalanmalardan çabuk etkilenen sektörlerde söz konusu etkilerin şiddetli şekilde hissedileceği, 

destinasyonlara olan güven olgusunun ön plana çıkacağı, turizm talebinde ciddi değişimler olacağı 

beklenmektedir (Atay, 2020: 168-169).  

Salgın hastalıklar yalnızca vakaların başlangıç noktasındaki destinasyonlara olan güveni negatif yönde 

etkilemekle kalmayıp, yayılma hızıyla doğru orantılı olarak küresel ölçekte birtakım tedbirlerin alınmasını 

gerektirmektedir (Çeti ve Ünlüönen, 2019; Acar, 2020). İlgili alanyazın incelendiğinde son yirmi yılda 

ortaya çıkan SARS, MERS, Ebola, Kuş gribi, Domuz gribi, Zika gibi salgın hastalıkların turizm sektörü 

üzerindeki etkilerinin ve sonuçlarının ortaya çıkarıldığı çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır (Cooper, 

2003; Pine ve McKercher, 2004; Dombey, 2004; Zeng vd., 2005). Alanyazındaki araştırmaların ortak 

sonuçlarından hareketle turizm sektöründe salgın hastalıkların ve krizlerin kabul edilebilir risk seviyesine 

indirilmesi ve yönetilebilmesi için tüm sektör paydaşlarına olan olası etkilerinin netleştirilmesi ve 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu araştırma Covid-19 ile birlikte turist rehberliği mesleğinin 

geleceği ve turist rehberlerinin görüşlerinin ortaya çıkarılmasının pandeminin turizm üzerindeki 

etkilerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada Yeni Tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turizmde ve turist rehberliği mesleğinde yaşanacak olası 

değişimlerin profesyonel turist rehberlerinin bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. 

Turizm Sektöründe Krizler ve Salgın Hastalıklar 

Kriz, öngörülemeyen ancak hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini gerektiren, organizasyonların 

ve örgütlerin işleyişlerini tehdit eden gerilim durumudur (Dinçer, 1998: 385). Turizm sektöründe kriz, 
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“turistik hareketliliği ve sektörü, doğal ya da insanlar tarafından negatif yönde etkileyebilecek olan 

tehditler ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek felaketler” şeklinde tanımlanmıştır (Henderson, 1999: 

178). Turistik hareketlilik ve seyahat talebinde yaşanan düşüşler sebebiyle sektörde hizmet veren 

işletmeler ve destinasyonlar faaliyetlerini olağan bir şekilde yürütememektedir. Bu durumda sektörü 

oluşturan tüm bileşenlerin gerek talep gerekse turizm arzı açısından olumsuz etkilendiği bu tehdit “turizm 

krizi” olarak ifade edilmektedir (Sönmez vd. 1999: 14). Bir diğer tanıma göre turizm krizi “turizm 

sektöründe varlığını sürdüren işletmelerin faaliyetlerini tehdit eden, aynı zamanda destinasyonun güvenli 

olmadığı izlenimi ile birlikte imajını kötü yönde etkileyen, destinasyon çekicilik unsurlarını ikinci plana 

atarak turisti tedirgin hale getiren, dolayısıyla bölgesel ekonomik dengenin azalmasına neden olan 

dönemsel olaylar olarak ifade edilmektedir (Hacıoğlu vd. 2004: 42). Turizm sektörü gibi çevresel, 

ekonomik, politik ve psiko-sosyal olaylardan çabuk ve şiddetli etkilenen sektörlerde dönemsel olarak 

yaşanan bu krizlerin önüne geçebilmek için kriz yönetimi uygulamaların etkili bir şekilde faaliyete 

geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. (Dallaryan, 2006).  

Turizm sektörünü etkileyen dönemsel olay ve krizlerin başında salgın hastalıklar gelmektedir. 2001 yılının 

başlarında Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan Ayak ve Ağız hastalığı salgını enfekte olan hayvanların vücut 

sıvıları aracılığıyla insanlara bulaşarak hızla yayılım göstermiştir. Solunum yolu ve direkt olarak temas 

yoluyla bulaşan bu salgın hastalıktan turizm sektörü de oldukça olumsuz etkilenmiştir (Baxter ve Bowen, 

2004). Ayak ve ağız hastalığı salgınının hemen ardından 2002 yılında ilk vakasını gösteren SARS (Şiddetli 

Akut Solunum Enfeksiyonu) salgını özellikle Asya ülkelerinin destinasyon imajını ve turistik 

hareketliliğini ciddi şekilde olumsuz etkilemiştir (Çeti ve Ünlüönen, 2019). Salgının hızla artan ivmesi, 

ekonomik etkileri ve artan ölüm oranları uluslararası düzeyde eylem planlarının gerekliliğini ortaya 

koymuştur (McAlleer vd., 2010). Aynı yıllarda SARS salgınıyla birlikte ilk vakası 1997 yılında Hong 

Kong’ta ortaya çıkan kuş gribi salgını tekrar nüksetmeye başlamıştır. Bulaşma riski ve ölüm oranının 

oldukça yüksek olduğu bu salgın hastalıkla birlikte uluslararası seyahat endüstrisi ciddi şekilde 

etkilenmiştir (Çeti ve Ünlüönen, 2019). 2009 yılında ilk kez ABD’de görülen domuz gribi vakası ile 

birlikte birçok ülkede ekonomik dengeler bozulmaya başlamıştır. Virüsün solunum ve temas yoluyla 

bulaşan yapısı sebebiyle birçok ülkede görülmesi uluslararası turizm hareketliliğini olumsuz yönde 

etkileyerek birçok konaklama tesisinin kapanmasına, uçuş frekanslarının düşürülmesine ve olağanüstü 

tedbirler alınmasına sebep olmuştur (Mizrachi ve Fuchs, 2016). Uluslararası turizm hareketliliğini 

etkileyen bir diğer salgın hastalık ise 2013 yılında ortaya çıkan Ebola salgınıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

verilerine göre 28.464 vakanın 11.323’ü ölümle sonuçlanmış ve dünyanın birçok yerinde vakaların 

görülmesiyle birlikte turizm endüstrisi ciddi zararlar almıştır (Kiper vd., 2020).  

Son olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 7 Ocak 2020’de salgın hastalık 

olarak tanımlanan Koronavirüs, kısa sürede hızlı yayılım göstererek Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından 11 Mart 2020’de “pandemi” olarak ilan edilmiştir (COVID – 19 Rehberi, 2020). Günümüzde 

farklı ülkelerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları, karantina tedbirleri ve seyahat sınırlamalarıyla birlikte 

kısa sürede ziyaretçi sayılarındaki düşüş göz önünde bulundurulduğunda modern turizm hareketlerinde 

ciddi dönüşümler meydana gelmesi beklenmektedir (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020). 

Covid – 19 Süreci ve Turizme Yönelik Öngörüler  

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei eyaleti Wuhan kentinde viral zatürre belirtileriyle başvuran deniz ürünleri 

pazarında çalışan bir grup insanda ilk koronavirüs vakası tespit edilmiştir. Yeni Tip Koronavirüs, 

Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) salgını virüsüyle 

aynı aileden olan yayılım hızı yüksek ciddi bir enfeksiyon hastalığı olarak görülmektedir. Daha önce 

benzer vakası tespit edilmeyen bu hastalık 7 Ocak 2020 tarihinde Covid-19 olarak tanımlanmış ve SARS-

CoV2 olarak isimlendirilmiştir (COVID – 19 Rehberi, 2020).  SARS ve Ebola virüsüne kıyasla ölüm oranı 

çok daha düşük olmasına rağmen (SARS %50 – Ebola %10) yayılım hızının diğer salgınlara kıyasla son 

derece yüksek olduğu görülmektedir. Virüs ağız, burun, kornea gibi kanallar aracılığıyla yerleşmekte; 
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öksürük, hapşırık vb. durumlarda damlacıklar aracılığıyla solunum yolundan bulaşabilmektedir (Yalçın, 

2020). Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyaya hızla yayılan salgın hastalığın 2020 Eylül ayı 

itibarıyla 235 ülkede Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaklaşık 33 milyon onaylanmış pozitif vakası 

olduğu, bunların yaklaşık 981.000’inin ölümle sonuçlandığı bilinmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). 

Kasım ayı verilerine bakıldığında yaklaşık 55 milyon pozitif vaka olduğu ve bunların yaklaşık 

1.324.000’inin ölümle sonuçlandığı görülmektedir (worldometers.info). Dünyada giderek artış gösteren 

vaka sayılarıyla birlikte Covid-19’un kısa zamanda ciddi etkileri görülse de uzun vadedeki etkileri hala 

belirsizlik taşımaktadır (Atay, 2020).  

Covid-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte ülkeler olağanüstü 

tedbirler almış, stratejik eylem planları oluşturmuştur. Sınır geçişlerinin kısıtlanması, seyahat yasakları ve 

karantina tedbirleriyle birlikte salgının olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi amaçlanmıştır (Duran 

ve Acar, 2020: 55). Covid-19 salgını diğer salgın hastalıkların bıraktığı olumsuz ekonomik etkilerin çok 

daha fazlasına birkaç ayda erişmiştir. OECD tarafından yapılan çalışmalara göre Covid-19 pandemisiyle 

birlikte dünya ekonomisinde 2,4’lük bir daralma meydana geleceği tahmin edilmektedir (OECD, 2020). 

Bununla aynı doğrultuda dünya genelindeki yabancı yatırımlarda %40’a varan düşüşler tahmin 

edilmektedir (UNCTAD, 2020). Ancak pandeminin kontrol altına alınabilmesi amacıyla söz konusu 

seyahat yasakları ve sınır geçişlerinin kapanmasıyla birlikte dönemsel olaylardan çabuk etkilenen hassas 

bir sektör olan turizm sektörünün ciddi şekilde etkilendiği ve kısa vadede normalleşmeyeceği 

öngörülmektedir (İbiş, 2020: 86). Ulusal ve uluslararası ölçekte tüm turistik işletmelerin faaliyetlerinin 

durma noktasına kadar gelmesi dolayısıyla turizm sektöründe çalışan personellerin işsiz kalması söz 

konusu olmaktadır (Alaeddinoğlu ve Rol, 2020). Ülkelerin erken teşhis ve izolasyon tedbiri uygulamaları 

ile birlikte seyahat kısıtlamalarının turistik hareketlilikte ve turizm arzında ani değişimler meydana 

getirme ihtimalinin yanı sıra turistlerin güvenli destinasyon algılamalarında ciddi değişimlere yol açtığı 

görülmektedir. 

Uluslararası turizm destinasyonlarına olan yansımaları göz önünde bulundurulduğunda ziyaretçi sayısı ve 

turizmden elde edilen gelir açısından önemli bir ülke olarak görülen İspanya’nın pandemiden büyük 

ölçüde etkilendiği görülmektedir. İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada gayri safi yurt içi 

hasılasının %12’sinden fazlasını oluşturan turizm sektöründe yeniden canlanmanın sağlanabilmesi 

açısından büyük endişe duyulduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde ulusal ekonomisinin %8’ini turizm 

gelirlerinden elde eden Fransa’nın da turizmden elde edilen gelirin beklenen turizm gelirine göre %40 

oranında düşüşe geçeceği öngörülmektedir (Euronews, 2020). 2019 yılı istatistiklerine göre Türkiye 

turizmden 51.747.198 turist sayısı ve 34.5 milyar dolar gelir elde etmiştir (T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2020). 2020 yılı turizm hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 58 milyon ziyaretçi, 40 milyar 

dolar turizm geliri beklenmekteyken Covid-19 pandemisiyle birlikte Mart ayı itibarıyla giriş-çıkış 

kontrolleri ve uluslararası seyahat kısıtlamaları uygulanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 2020 yılı Ağustos 

ayı verilerinde 2019 yılına kıyasla 35.581.747 ziyaretçi sayısından 9.271.660’a düşerek -73,94 oranında 

değişim olduğu görülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). 

Uluslararası Turizm Örgütü (UNWTO) istatistiklerine göre 2019 yılında 1,5 milyar insan turizm 

hareketlerine katılmıştır. Seyahat kısıtlamaları, sınırların kapatılması ve karantina süreciyle birlikte dünya 

turizm hareketliliğin 2020 yılı senaryosu Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: 2020 Uluslararası Turist Varışları Senaryosu (Milyon) 

 
Kaynak: UNWTO COVID-19 Salgınının Uluslararası Turizm Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirmesi, 

2020 

Şekil 1’de belirtildiği üzere turizm hareketliliğinde 2019 yılına kıyasla %58 - %78 arasında değişim 

olduğu görülmektedir. Uluslararası Turizm Örgütü tarafından yapılan analizlere göre turizmden elde 

edilen gelir istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda turist varışları sayısına paralel olarak %62 - %79 

oranında azalma senaryosu tespit edilmiştir. Mevcut grafik göz önünde bulundurulduğunda en olumlu 

senaryoda 610.000 turist, en olumsuz senaryoda 320 bin turist turizm faaliyetlerine katılacaktır (UNWTO, 

2020).  

İlgili alanyazın incelendiğinde Covid-19 ve turizm ilişkisini ve sektör içerisinde faaliyetlerini sürdüren 

konaklama, yiyecek içecek, seyahat – ulaştırma işletmeleri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara 

rastlanmaktadır (Özaltın Türker, 2020; Gössling vd. 2020; Bağçı vd. 2020; İbiş, 2020; Akça, 2020; 

Tanrıkulu, 2020; Atay, 2020; Sürme, 2020; Aydın ve Doğan, 2020; Eryılmaz, 2020; Şen, 2020; Özçoban, 

2020). 

Covid-19’un seyahat işletmeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. İbiş (2020) tarafından 

yapılan araştırmada Covid-19’un seyahat işletmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda acenta yöneticileri ile görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen verilere göre seyahat 

kısıtlamaları ve karantina önlemleri neticesinde seyahat acentalarının gelir kaynaklarının kesildiği, sabit 

giderlerinin devam ettiği ve ilgili otoriteler tarafından desteklenmesi gerektiğine yönelik bulgulara 

rastlanmıştır. Bu bulgular sonucunda kriz dönemlerinde acentelerin maliyetlerinin düşürülmesi, sabit 

giderlerin ertelenmesi, farklı tüketici gruplarına yönelik ürün geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gibi 

öneriler geliştirilmiştir. Eryılmaz (2020) ise konaklama işletmelerinin Covid-19 sürecinde etkili bir 

iletişim ağı oluşturması gerekliliğine değinerek ulusal ve uluslararası zincir otellerin web sayfalarında 

Covid-19 bilgilendirmelerini analiz etmiştir. Örnekleme dahilen edilen uluslararası konaklama 

işletmelerinin tümünün, yerli konaklama işletmelerinin ise büyük çoğunluğunun Covid-19 ile ilgili hijyen, 
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rezervasyon iptali-değişikliği ve ilgili hizmetler ile ilgili bilgiler içeren faaliyetlerde bulundukları 

sonucuna ulaşmıştır. Şen (2020) tarafından Covid-19 salgınının yiyecek ve içecek endüstrisindeki 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla 23 yiyecek içecek firması yetkilisi üzerine gerçekleştirilen araştırmada 

işletmelerin uzun yıllardır sektörde olan işletmeler olması sebebiyle ani kapasite düşüşüne karşı önlem 

alınamadığını ancak kısa sürede salgın için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmektedir. Çalışma sonucunda 

yiyecek ve içecek sektörünün pandemi gibi dönemsel olaylara karşı tedbirli olabilmesi adına olası kriz 

senaryoları ve bütçe planlamaları yapılmasına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Özaltın Türker (2020) 

tarafından yapılan çalışmada ise Covid-19 sonrası turist davranışları, dünya ve Türkiye turizmi üzerindeki 

etkileri, salgın sonrası turist talepleri ve işletmelerin stratejik uygulamalarının ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda turizm alanında eğitim veren akademisyenlerden elde edilen verilere göre 

salgın sonrası kitle turizmi anlayışının yerini bireysel turizm hareketliliğine bırakacağı, her şey dahil 

sistemin daha az tercih edilir olacağı ve turist beklentilerinin güven ve hijyen üzerinde yoğunlaşacağı 

saptanmıştır.  

Amaç ve Yöntem 

Bu araştırmada Covid–19 küresel salgınının turist rehberliği mesleğine olası etkilerinin belirlenmesi ve 

turist rehberlerinin mesleğin gelecekteki durumuna yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Araştırma evrenini T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Profesyonel 

Turist Rehberliği ruhsatnamesine ve meslek odaları tarafından verilen çalışma kartına sahip turist 

rehberleri oluşturmaktadır. TUREB (2020) verilerine göre 13 meslek odasına kayıtlı olarak toplamda 

11192 turist rehberi bulunmaktadır. Bu rehberlerden 8490 tanesi eylemli olarak mesleği icra etmektedir. 

Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle evrende 

kısıtlamaya gidilerek farklı meslek odalarına kayıtlı 109 eylemli turist rehberine ulaşılmıştır. Kolayda 

örnekleme yönteminde araştırmaya katılan tüm bireylerin örnekleme dâhil edilmesi esas alınmaktadır 

(Coşkun vd., 2015: 142). Nitel araştırmalarda derinlemesine görüşme yöntemiyle yaklaşık olarak 30 

katılımcıya ulaşmak yeterlidir (Başkale, 2016: 27).  Araştırma deseni durum çalışması olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda veriler elektronik ortamda sosyal medya ve meslek 

odaları aracılığıyla 15 Nisan – 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında nitel veri toplama yöntemlerinden açık 

uçlu soru formu tekniği kullanılarak elde edilmiştir.  

Araştırma kapsamında hazırlanan soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların 

tanımlayıcı, demografik bilgilerini ve çoklu cevap seçeneğiyle rehberlik yapılan bölgeyi içeren 6 sorudan, 

ikinci bölüm ise katılımcıların Covid-19’un turizm sektörü ve turizm rehberliği mesleği üzerine olası 

etkilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 10 sorudan oluşmaktadır. Araştırma 

kapsamında katılımcılardan veri elde etmek amacıyla hazırlanan soru formundaki sorular şu şekildedir: 

 Sizce Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya ve Türkiye turizmi üzerinde ne gibi 

etkileri olacaktır? 

 Yeni Tip Koronavirüs salgınının (Covid-19) turizm üzerindeki etkilerinin ne kadar süreceğini 

düşünüyorsunuz?  

 Sizce salgın sonrası hayat normale döndüğünde turistlerin tatil ve seyahat tercihlerinde ne gibi 

değişiklikler olabilir? 

 Sizce Yeni Tip Koronavirüs salgını (Covid-19) sonrası turistlerin seyahat acenteleri ve turist 

rehberlerinden ne gibi beklentileri olabilir? 

 Genel olarak Yeni Tip Koronavirüs salgınının (Covid-19) turist davranışlarını nasıl etkileyeceğini 

düşünüyorsunuz? 

 Salgın sonrasında tur organizasyonu ve grup yönetiminde ne gibi önlemler alınmalıdır? 

 Salgın sonrasında turist rehberliği mesleğinin nasıl bir şekil alacağını düşünüyorsunuz? 
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 Yeni Tip Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle zor durumda kalan turist rehberleri için devlet 

(bakanlık) ne gibi önlemler alabilir? 

 Yeni Tip Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle zor durumda kalan turist rehberleri için 

TUREB ve meslek odalarının ne gibi girişimlerde bulunmasını beklersiniz? 

 Yeni Tip Koronavirüs salgını (Covid-19) sonrasında turist rehberliği yapma konusunda (hijyen, 

virüs, salgın vb. açıdan) kişisel olarak endişe duyar mısınız? 

Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi; araştırma 

kapsamında ele alınan, birbirine benzeyen verilerin temalar ve kavramlar çerçevesinde bir araya 

getirilmesi organize bir şekilde yorumlanması işlemini içermektedir. İçerik analizi verilerin derinlemesine 

incelenerek betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temaların ortaya çıkarılmasını mümkün 

kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227).  

Bu doğrultuda katılımcılardan elde edilen veriler üç aşamada analiz edilmiştir. İlk olarak katılımcılardan 

elde edilen ve benzerlik gösteren veriler temalara ayrılmıştır. İkinci aşamada katılımcıların elde edilen 

temalara ilişkin kodlar oluşturulmuştur. Üçüncü ve son aşamada ise katılımcıların belirlenen tema ve 

kodlara değinme sıklıkları incelenerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Katılımcılara ilişkin tanımlayıcı veriler Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu erkek (%65,14) 

ve 36-45 yaş (%39,4) aralığındadır. Katılımcıların tamamına yakını serbest rehber olarak çalışmaktadır 

(%91,74). Bir acenteye bağlı olarak çalışanların oranı sadece %8,26 olarak gerçekleşmiştir. 36 yaş üzeri 

rehberler toplam katılımcıların %77,99’unu oluşturmaktadır. Bu orana paralel olarak rehberlerin deneyim 

sürelerinde de 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların tüm katılımcılar içerisindeki oranının % 68,8 

olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan rehberlerin bu denli yüksek deneyim süresine sahip olmaları 

mesleği ve yaşanan kriz sürecini daha bilinçli değerlendirmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu veriye 

bağlı olarak katılımcıların sorulara verdikleri cevapların niteliğinin yüksek olduğunu ifade etmek 

mümkündür.  

Tablo 1: Tanımlayıcı Veriler (n/109) 

Cinsiyet n %  Çalışma Türü n % 

Kadın  38 34,86  Serbest 100 91,7 

Erkek 71 65,14  Bağlı 9 8,26 

       

Yaş n %  Deneyim n % 

25 ve altı 2 1,83  5 yıl ve daha az 19 17,4 

26-35 arası 22 20,18  6-10 yıl arası 15 13,7 

36-45 arası 43  39,45  11-15 yıl arası 20 18,3 

46-55 arası 25 22,93  16-20 yıl arası 19 17,4 

56 ve üzeri 17 15,61  21 yıl ve üzeri 36 33,0 

       

Çalışılan Bölge(ler) f %  Grup Büyüklüğü n % 

Marmara 84 77,06  1-5 kişi 15 13,7 

Ege  80 73,40  6-10 kişi 7 6,4 

İç Anadolu  69 63,30  11-20 kişi 21 19,2 

Akdeniz  58 53,21  21 kişi ve üzeri 66 60,5 

Doğu Anadolu 40 36,70     

Güney Doğu Anadolu 36 33,02     

Karadeniz 36 33,02     

Katılımcıların rehberlik yaptıkları bölgeleri belirlemeye ilişkin soru, katılımcıların birkaç bölgede 

rehberlik yapıyor olma ihtimallerinin yüksek olması nedeniyle, birden fazla seçenek işaretlenebilecek 
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şekilde sorulmuştur. Tablo 1’de incelendiğinde %77,06 ile en çok rehberlik yapılan bölgenin, İstanbul 

ilinin de dahil olduğu, Marmara bölgesi olduğu gözlemlenmektedir. İkinci sırada ise %73,40 ile Ege 

bölgesi yer almıştır. Katılımcılara yöneltilen ve araştırma konusuyla doğrudan bağlantılı olan önemli 

sorulardan biri “grup büyüklüğüdür”. Grup büyüklüğüne paralel olarak yaşanabilecek sosyal mesafe 

sorunu ve virüse maruz kalma ihtimalinin artması durumu bu sorunun önemini ortaya koymaktadır. Tablo 

1’de soruya verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların %60,55 gibi önemli bir çoğunluğunun “büyük 

grup” olarak tanımlanabilecek 21 kişi ve üzeri gruplarla tura çıktıkları görülmektedir.  

Tablo 2: Pandemi Süreci Öngörüsü (n/109) 

  n % 

PANDEMİ SÜRECİNİN 

TURİZME ETKİSİ 

ÖNGÖRÜSÜ 

1 YILDAN AZ 14 12,8 

1 YIL 50 45,8 

2 YIL 19 17,4 

3 YIL 10 9,1 

5 YIL  9 8,2 

10 YILDAN FAZLA 7 6,4 

Tanımlayıcı verilerden sonra katılımcılara pandemi sürecinin turizme etkilerinin ne kadar süreceği 

konusunda bir öngörüde bulunmaları istenmiştir. Katılımcılardan bir öngörüde bulunmaları istendiğinde 

çoğunluğunun bilimsel bir bilgiye dayanmadan tahminde bulunmuş olmaları büyük olasılıktır. Ancak her 

ne kadar bilimsel dayanağı düşük, sadece kişisel bir tahmin olsa da, bu öngörü katılımcıların pandemi 

sürecine ilişkin bakış açılarının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, 

katılımcıların önemli bir çoğunluğunun (%45,87) pandemi sürecinin turizm üzerindeki etkilerinin bir yıl 

içerisinde sonuçlanacağını öngördükleri anlaşılmaktadır. %17,44’lük orana sahip ikinci büyük grup 2 yıl, 

%12,84’lük orana sahip üçüncü grup ise 1 yıl yıldan az sürmesini beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Dolayısıyla katılımcıların %76,15’i pandemi sürecinin turizm üzerindeki etkilerinin kısa vadede ortadan 

kalkmasını beklemektedirler.  

Son olarak da katılımcıların cevaplarında söz konusu kodlara değinme sıklıkları incelenmiştir. Bu 

yöntemle oluşturulan Tablo 3’te tema, kod, sıklık değerleri ve yüzdeleri incelemek mümkündür. Tablo 3 

yorumlanırken belirlenen temalar üzerinden yorumlama yöntemine gidilecektir.  
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Tablo 3: İçerik Analizinde Elde Edilen Tema ve Kodlar (n/109) 

TEMA KOD f % 

SALGININ TURİZME ETKİSİ 

TALEP DÜŞÜŞÜ 64 58,71 

TURİZM TÜRÜ 38 34,86 

SEYAHATİN YÖNÜ 14 12,84 

TALEP ARTIŞI 10 9,18 

HİJYEN 7 6,42 

KİŞİYE ÖZEL HİZMET 6 5,50 

OLASI YENİ TURİST 

DAVRANIŞLARI VE 

BEKLENTİLERİ 

HİJYEN 80 73,39 

KÜÇÜK GRUPLAR 52 47,70 

BİREYSEL SEYAHAT 51 46,78 

DESTİNASYON SEÇİMİ 42 38,53 

SOSYAL MESAFE 33 30,27 

ENDİŞE/ÇEKİNME 30 27,52 

SEYAHATİN YÖNÜ 27 24,77 

GÜVEN BEKLENTİSİ 19 17,44 

ÖZEL İLGİ TURLARI 19 17,44 

DEĞİŞİKLİK OLMAZ 13 11,92 

SEYAHAT SÜRE VE MESAFESİ 12 11,00 

ELDİVEN-MASKE-DEZENFEKTAN 10 9,18 

TUR ORGANİZASYONU VE 

GRUP YÖNETİMİNDE 

ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

HİJYEN 35 32,11 

KÜÇÜK GRUPLAR 23 21,10 

ELDİVEN-MASKE-DEZENFEKTAN 21 19,26 

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ 19 17,44 

MÜZE-ÖREN YERLERİNDE RANDEVU SİTEMİ 13 11,92 

KULAKLIKLA ANLATIM 11 10,09 

AŞI-TEST BELGESİ 10 9,18 

TESİS HİJYENİ DEĞERLENDİRMESİ 9 8,25 

BİREYSEL SEYAHAT 8 7,33 

TURİST REHBERLİĞİNDE 

OLASI DEĞİŞİMLER 

SEKTÖRÜ TERK 19 17,44 

DEĞİŞİKLİK OLMAZ 17 15,59 

KÜÇÜK GRUPLAR 14 12,84 

BİREYSEL TUR REHBERLİĞİ 12 11,00 

SAĞLIK BELGESİ-AŞI TALEBİ 11 10,09 

ALTERNATİF TUR REHBERLİĞİ 9 8,25 

MİKTOFON-KULAKLIK 8 7,33 

KONTROL GÖREVİ  7 6,42 

İLAVE KORUYUCU ÖNLEMLER 6 5,50 

BAKANLIK ÖNLEMLERİ 

UYGUN KOŞULLARDA KREDİ İMKANI 40 36,69 

HİBE DESTEĞİ 18 16,51 

İŞSİZLİK MAAŞI 17 15,59 

REHBERLER İÇİN FON OLUŞTURULMASI 13 11,92 

KAMUDA İSTİHDAM 10 9,18 

TEDBİR/SERTİFİKA/AŞI 6 5,50 

ÇALIŞMA KARTI/ODA AİDATLARI 6 5,50 

SGK PRİM ERTELEME 5 4,58 

TUREB VE MESLEK 

ODALARININ YAPMASI 

GEREKENLER 

AKTİF YÖNETİM 57 52,29 

MADDİ DESTEK ARAYIŞI 28 25,68 

ÇALIŞMA KARTI/ODA AİDATLARI 24 22,01 

REHBERLERLE İYİ İLETİŞİM 12 11,00 

REHBERLER İÇİN FON OLUŞTURULMASI 7 6,42 

ÜCRETSİZ ONLINE EĞİTİMLER 4 3,66 

TANITIM FAALİYETLERİ 3 2,75 

SOSYAL GÜVENCE 3 2,75 

KOOPERATİFLEŞME 3 2,75 

KİŞİSEL ENDİŞE 
EVET 67 61,47 

HAYIR 42 38,53 
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Tablo 3 incelendiğinde içerik analizi sonucunda “Salgının Turizme Etkisi, Olası Yeni Turist Davranışları 

ve Beklentileri, Tur Organizasyonu ve Grup Yönetiminde Alınması Gereken Önlemler, Turist 

Rehberliğinde Olası Değişimler, Bakanlık Önlemleri, TUREB ve Meslek Odalarının Yapması Gerekenler 

ve Kişisel Endişe” olmak üzere yedi temanın ortaya çıktığı görülmektedir. 

Salgının Turizme Etkisi  

Salgının turizme olası etkisi temasında en çok frekans değerine sahip olan kod %,71 ile “Talep Düşüşü” 

olmuştur. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu salgın nedeniyle insanların seyahat etmek ve tatile gitmek 

gibi davranışlar göstermekte çekingen davranacağı ve bunun da bir talep düşüşü yaratacağını 

öngörmektedirler. Örneğin Katılımcı 6 (Erkek, 36-45 yaş, 16-20 yıl arası deneyim) “Kısa vadede 

insanların öncelikle kendi sağlıklarını düşünmesiyle herhangi bir turizm aktivitesi olmayacağı kesindir. 

Uzun vadede ise insanların global olarak bütün seyahat alışkanlıklarının tamamiyle değişmesine yol 

açacak ve genelde turizmi olumsuz etkileyecektir.” ifadesiyle sağlık kaygısı nedeniyle insanların turizm 

faaliyetlerine katılma konusunda istekli olmayacaklarını belirtmiştir.  

Öne çıkan bir diğer kod olan “Turizm Türü (%34,86) ile ilgili olarak katılımcılar turistlerin sejour turizm 

ve resort otel konaklaması yerine virüs riskinin daha az olduğu alternatif turizm türlerine ilgi 

gösterebilecekleri öngörüsünde bulunmuşlardır. Doğa yürüyüşleri, kampçılık, kültür turları, yayla turizmi 

vb. daha az kişinin katıldığı, çoğunlukla açık alanda gerçekleştirilen ve sosyal mesafenin daha çok 

korunabildiği turizm türleri pandemi sürecinden sonra ilgi görebilecek turizm türlerine örnek olarak 

verilmiştir.  

Salgının turizme etkisi temasında en çok yüzdeye sahip bir diğer kod ise %12,84 ile “Seyahatin Yönü” 

kodu olmuştur. Katılımcılar uluslararası turizm faaliyetlerinin pandemi sürecinde önemli derecede 

gerileme yaşayacağını, buna karşın iç turizmin gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde dış turizme 

oranla daha çok ilgi görebileceğini ifade etmişlerdir. Bu kod altında yorum yapan katılımcılar ülkelerin 

pandemi önlemleri çerçevesinde almış olduğu seyahat kısıtlamaları ve önlemlerinin de bu etkiyi 

doğuracağını belirtmiştir.   

Olası Yeni Turist Davranışları ve Beklentileri 

Korona virüs salgınının turistlerin seyahat/tatil davranışlarında ve beklentilerinde bir takım değişikliklere 

yol açacağı öngörülmektedir. Bu davranış ve beklenti değişikliklerinin neler olabileceği konusunda 

katılımcıların önemli bir çoğunluğu “hijyen” (%73,39) kavramının ön plana çıkacağını ifade etmişlerdir. 

Katılımcı 55 (Erkek, 46-55 yaş, 21 yıl ve üzeri deneyim); “Konaklama, yeme içme ve eğlence 

sektörlerinde uygulanan hijyen konusunda insanların çok daha denetimci ve titiz olacağını düşünüyorum. 

Bu konuda zayıf kalan işletmelere rağbet olmayacaktır muhtemelen.” ifadeleriyle turistlerin 

seyahatleri/tatilleri sürecinde hizmet alacakları her tür işletmeden daha fazla hijyen beklentisi içerisine 

gireceklerini vurgulamıştır.  

Bu tema altında öne çıkan bir diğer kod ise “Küçük Gruplar” kodu olmuştur. Katılımcıların %47,70’i 

turistlerin pandemi sürecinden sonra turlarda daha küçük gruplarla seyahat etme isteği içerisinde 

olacaklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Katılımcı 91 (Kadın, 25 yaş altı, 5 yıl ve daha az deneyim);   

“Daha az kişiyle seyahat etmek, yemek yediği yerlerin daha butik ve sakin olması, eğer varsa 

gösteri, eğlence vs. bu tür organizasyonların sadece o kapalı gruba özel olması, alışveriş vb. 

yapılacaksa daha sakin olan saatlerde yine gruba özel hizmet vermesi…”  

ifadeleriyle turistlerin hem seyahat ettikleri gruplarda hem de ziyaret ettikleri yerlerde ve işletmelerde 

daha az insan olması ve böylelikle kişisel yalıtılmışlığın nispeten sağlanması beklentisi içerisinde 

olacaklarını ifade etmiştir.  

Katılımcıların %46,78’i ise “Bireysel Seyahat” kavramının ön plana çıkacağını ifade etmişlerdir. Bu kod 

altında yorum yapan katılımcılar turistlerin daha çok kendi başlarına seyahat etme eğiliminde olacaklarını 

öngörmektedirler. Gerek “Küçük Gruplar” talebi, gerekse “Bireysel Seyahat” davranışı öngörülerinin 
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gerçekleşmesi durumunda turist rehberliğine daha çok talep olacağı, iş olanaklarının alternatif turizm 

türleri gibi farklılaşmakla birlikte daha çok artacağı da katılımcılar tarafından bu öngörüler altında ifade 

edilen bir diğer beklenti olmuştur.  

Katılımcıların %38,53’ü ise turistlerin destinasyon seçimlerinde farklılıklar olacağını ifade etmişelerdir. 

Bu farklılık daha kalabalık, ilgi gören, popüler destinasyonlardan daha az bilindik, sakin, daha az insanın 

bulunduğu destinasyonlara doğru olacaktır. Destinasyon tercihinde, gidilecek ülkede korona virüsle 

vakalarının görülme sıklığı, o ülkenin korona virüsle mücadele başarısı, hijyen kurallarına ve pandemi 

önlemlerine daha etkin bir şekilde riayet edilmesi gibi kriterlerin de etkili olacağı öngörülmektedir.  

Bu tema altında yer alan “endişe/çekinme” kodu, katılımcıların turizm/seyahat faaliyetlerine katılma 

konusunda yaşayacakları duygu durumunu; “güven” kodu, gidilen destinasyonda ve seçilen turda yeterli 

hijyen önlemlerinin alındığına ve risk düzeyinin düşük olduğuna ilişkin güven duyma isteğini; “değişiklik 

olmaz” kodu, turistlerin pandemi sürecinden sonra klasik davranış ve beklentilerine geri döneceğini ve 

“seyahat süre ve mesafesi kodu”, turistlerin daha kısa süreli ve daha yakın yerlere seyahat kararı 

alacaklarını ifade etmektedir.  

Tur Organizasyonu ve Grup Yönetiminde Alınması Gereken Önlemler 

“Tur Organizasyonu ve Grup Yönetiminde Alınması Gereken Önlemler” temasında da bir önceki temaya 

benzer olarak “Hijyen” kodu en yüksek frekans değerine sahip olan kod olmuştur (%32,11). Ancak bu 

tema altında katılımcılar hijyen kavramından bahsederken turlarda hijyen kurallarına daha çok dikkat 

edilmesi gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Örneğin Katılımcı 28 (Erkek, 36-45 yaş, 11-15 yıl arası 

deneyim); “Araçların sürekli temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, şehir giriş ve çıkışlarında, trafiği ve 

zamanı aksatmayacak şekilde dezenfekte istasyonları kurulması da bir nebze rahatlatabilir.” ifadesiyle 

turlarda araç dezenfektasyonun önem kazanacağını vurgulamıştır. Katılımcı 36 ise (Erkek, 36-45 yaş, 6-

10 yıl arası deneyim); “Restoran, otel, tur aracı, ören yeri gibi turistlerin bulunacağı her yerde hijyene 

önem verilmelidir.” ifadesiyle sadece tur araçlarında değil, turun her bileşeninde hijyen kurallarının 

öneminin artacağını vurgulamıştır.  

Benzer şekilde, turist beklenti ve taleplerine paralel olarak tur organizasyonlarında da en yüksek yüzdeye 

sahip ikinci kod da “küçük gruplar” (%21,10) olmuştur. Katılımcılar turistlerin daha küçük gruplarla 

seyahat etme beklentisi içerisinde olacaklarını öngördüklerinden, bu öngörüye bağlı olarak acentelerin da 

turlarda daha küçük gruplu organizasyonlar düzenlemeleri gerekeceğini vurgulamışlardır. Örneğin 

Katılımcı 51 (Kadın, 56 yaş ve üzeri, 21 yıl ve üzeri deneyim); “Gruplar küçülmeli otobüsler tamamen 

doldurulmamalı kalabalıklara girmekten havasız ortamlardan kaçınılmalı” ifadeleriyle grup sayısının 

azaltılmasının gerekliliğini vurgularken, araç büyüklüğünün sabit kalması gerektiğini de ifade etmiştir. 

Böylelikle örneğin 40 kişilik bir araçta 15 kişiyle yapılan bir tur programında sosyal mesafenin korunması 

daha mümkün olabilecektir. Ancak bu durumun tur maliyetlerini arttırıcı bir etkisi olacağı da göz ardı 

edilmemelidir.  

Bu tema altında en çok yüzdeye sahip bir diğer kod ise “Eldiven-Maske-Dezenfektan” (%19,26) kodu 

olmuştur. Katılımcılar seyahat acentelerinin turlarda hijyen ortamının sağlanabilmesi amacıyla eldiven, 

maske ve dezenfektan gibi malzemeleri bulundurmaları gerektiğini ifade etmişleridir. Kimi katılımcılar 

özellikle dezenfektanın tur aracının giriş kapılarında sabit bulunması gerektiği ve turistlerin araca binerken 

kullanmalarının sağlanması gerektiğini ifade ederken kimi katılımcılar da bu eldiven, maske, dezenfektan 

gibi malzemelerin rehberin yanında sürekli bulundurması gereken malzemeler olduğunu ifade etmişlerdir.  

Bu tema altında yer alan diğer kodlardan “Müze-Ören Yerlerinde Randevu Sistemi” kodu, ziyaret 

noktalarında yoğunluğu önlemek amacıyla aynı anda sınırlı sayıda grubun kabul edilmesini; “Kulaklıkla 

Anlatım” kodu, rehberlerin tur esansında gruba anlatımlarında kulaklık mikrofon sisteminin kullanımını; 

“Aşı-Test Belgesi” kodu, tura katılacaklardan aşı yaptırdıklarına dair ya da hasta olmadıklarına dair bir 

belgenin istenilebileceğini ve “Tesis Hijyeni Değerlendirilmesi” kodu, tur rehberlerinin ilave bir görevle 

tur programında yer alan tesis ve hijyenini de değerlendirmeleri gerekeceğini ifade etmektedir.  
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Turist Rehberliğinde Olası Değişimler 
Bir diğer tema olan pandemi sürecinde “turist rehberliği mesleğinde olası değişimler” başlığı altında en 

yüksek frekans değerine sahip kod %17,44 ile “Sektörü Terk” olmuştur. Katılımcılar bu süreçte yaşanan 

olumsuzluklar nedeniyle pek çok rehberin sektörü terk ederek başka alanlara yönelmek zorunda 

kalacaklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu kod altında iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Katılımcı 86 

(Erkek, 26-35 yaş, 5 yıl ve daha az deneyim) gibi düşünenler, deneyimli rehberlerin sektörü terk etmeleri 

nedeniyle sektörün kan kaybedeceğini ifade etmişlerdir. Ancak Katılımcı 69 (Kadın, 36-45 yaş, 6-10 yıl 

arası deneyim) gibi düşünenler ise sektörde vasat olan rehberlerin eleneceğini, sadece işini iyi yapan 

rehberlerin ise sorun yaşamayacaklarını, bu nedenle rehberlik mesleğinde niteliğin artacağını 

vurgulamışlardır.  

Katılımcıların %15,59’u ise pandemi sürecinin turist rehberliği mesleği üzerinde herhangi bir değişime 

neden olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu kod içerisinde yorum yapan katılımcılar genel olarak, pandemi 

sürecinde tur taleplerinin azalmasıyla beraber turist rehberliğinde de bir daralma yaşanacağını kabul 

etmekle beraber bu daralmanın mesleğin temel yapısı ve gereklilikleri üzerinde köklü bir değişime yol 

açmayacağını vurgulamışlardır.  

Daha küçük gruplara rehberlik hizmeti (%12,84), bireysel seyahatlerin artmasıyla birlikte bireysel tur 

rehberliğinin (%11,00) gelişmesi, rehberlerden ve tur katılımcılarından sağlık belgesi ve/veya aşı talep 

edilmesi (%10,09) gibi kodlara değinilmiştir. Bunun yanı sıra özel ilgi turlarına olan talebin artması 

nedeniyle alternatif turlarda uzman rehberliğin gelişmesi (%8,25), mikrofon kulaklık kullanımı (%7,33), 

rehberlere mevcut görevlerinin yanında turizm işletmelerini denetleme görevinin verilmesi (56,42) ve 

rehberler ve tura katılanlar için ilave koruyucu önlemlerin geliştirilmesi (%5,50) bu tema altında değinilen 

diğer kodları oluşturmuştur.  

Bakanlık Önlemleri  

Çoğunlukla turist rehberlerinin yaşadıkları maddi sorunların çözümüne ilişkin kodların yer aldığı 

“Bakanlık Önlemleri” temasında en yüksek frekans değerine ise %36,69’luk oran ile “Uygun Koşullarda 

Kredi İmkanı” kodu sahip olmuştur. Katılımcılar bakanlık aracılığıyla turist rehberlerine düşük faizli veya 

faizsiz ve geri ödemesi uzun vadeye yayılmış krediler sağlanmasını beklemektedirler. Katılımcı 13 

(Kadın, 36-35 yaş, 11-15 yıl arası deneyim) gibi düşünen bazı katılımcılar kredilerin geri ödemelerinin, 

sürecin nasıl gelişeceği netlik kazanmadığı için birkaç ay ya da bir yıl sonra başlaması gerektiğinin altını 

çizmişlerdir.  

Katılımcıların %16,51’i ise geleceği belirsiz bir süreçte kredi desteğinin geri ödenmesinin de sorun 

yaratabileceğini, bu nedenle turist rehberlerine “hibe” şeklinde bir maddi destek sağlanması gerektiğini 

vurgulamışlardır. Katılımcı 43 (Erkek, 26-35 yaş, 6-10 yıl arası) gibi bazı katılımcılar ise bu kod altında 

aktif rehberlik yapan ve tek geliri turist rehberliği olan kişilere hibe sağlanması gerektiği gibi bir ayrıma 

gitmişlerdir.  

“İşsizlik Maaşı” kodu bu tema altında en yüksek frekans değerine sahip olan üçüncü kod olmuştur 

(%15,59). Bu kod altında yorum yapan katılımcılar, pandemi sürecinin ne kadar süreceğinin belirsiz 

olması, turist rehberlerinin sürekli gelire ihtiyacının olması gibi gerekçelerle pandemi süreci boyunca 

rehberlerin işsizlik maaşından faydalandırılmasının gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Kimi katılımcılar 

işsizlik maaşı için bir süre belirtmezken kimi katılımcılar altı ay ya da bir yıl gibi süreler telaffuz 

etmişlerdir. İşsizlik maaşının miktarı ile ilgili olarak ise katılımcıların bir yorumu söz konusu olmamıştır.  

Turist rehberleri için fon oluşturulması (%11,92), kamuda istihdam (%9,18), turist rehberlerine yönelik 

Tedbir/sertifika ve aşı uygulaması (%5,50), çalışma kartı ve oda aidatlarının alınmaması (%5,50) ve SGK 

primlerinin ertelenmesi (%4,58) gibi kodlar ise bakanlıktan beklenen diğer önlemler olarak sıralanmıştır.  
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TUREB ve Meslek Odalarının Yapması Gerekenler 

Katılımcıların TUREB ve meslek odalarından pandemi sürecindeki beklentileri çalışmanın bir diğer 

temasını oluşturmuştur. Bu tema altında en yüksek frekans değerine sahip olan kod %52,29 ile “Aktif 

Yönetim” kodu olmuştur. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu TUREB ve meslek odaları yöneticilerinin 

rehberleri ve mesleği korumak adına başta bakanlık olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, basın yayın 

ve STK’lar nezdinde daha aktif olmaları gerektiği üzerinde durmuşlardır. Katılımcı 13 (Kadın, 36-35 yaş, 

11-15 yıl arası deneyim) bu konuda;  

“Hiçbirşey yapamayacaklarını biliyorum aslında. Ellerinde de değil belki. Ama rehberlerin 

zor durumda olduğu böyle bir süreçte TUREB ve oda yöneticilerinin bizim için en azından 

samimiyetle mücadele ettiğini görmek isterdim. Sonuç değişmese de bu bana manevi destek 

olurdu” ifadesini kullanmıştır.  

İlgili tema altında üzerinde durulan bir diğer kod ise %25,68’lik oran ile “Maddi Destek Arayışı” kodu 

olmuştur. Katılımcılar TUREB ve meslek odası yöneticilerinin bankalar, bakanlık, kamu kurumları vb. ile 

iletişim içerisinde olarak eylemli ve tek geçim kaynağı rehberlik olan turist rehberleri için maddi destek 

arayışı içerisinde bulunmalarını beklemektedir. Katılımcılar bu maddi desteği bir önceki temayla paralel 

olarak; uygun koşullarda kredi, hibe veya işsizlik maaşı gibi uygulamalarla örneklendirmişlerdir. Bu tema 

altında en çok üzerinde durulan üçüncü kod ise “Çalışma kartı/oda aidatları” kodu olmuştur. Katılımcılar 

“Bakanlık Önlemleri” temasında daha düşük bir oranda (%5,50) dile getirdikleri bu beklentiyi TUREB ve 

Meslek odalarında daha yüksek oranda (%22,01) dillendirmişlerdir. Pandemi sürecinde aktif olarak 

rehberlik yapamayan, çok az sayıda tura çıkan veya hiç tura çıkamayan katılımcılar 2020 yılında çalışma 

kartı ücreti ve meslek odası aidatlarının toplanmaması beklentisi içerisindedirler. Katılımcılar en azından 

sembolik olarak bu ücretlerin alınmamasının TUREB ve meslek odaları yöneticilerinin zor günlerde 

kendilerinin yanında olduklarını hissettireceğini ifade etmişlerdir.  

“TUREB ve Meslek Odalarının Yapması Gerekenler” temasında üzerinde durulan diğer kodlar; 

Rehberlerle iyi iletişim (%11,00), rehberler için fon oluşturulması (%6,42), ücretsiz online eğitimler 

(%3,66), tanıtım faaliyetleri (%2,75), sosyal güvence (%2,75) ve kooperatifleşme (%2,75) olmuştur. Söz 

konusu kodların frekansı her ne kadar çok düşük olsa da yaşanan sürecin ötesinde, geleceğe dönük çözüm 

önerileri içerdiği için önemli bulunmuş ve araştırma bulgularında yer verilmiştir. Yaşanan pandemi süreci 

her ne kadar sonu öngörülemeyen belirsiz bir süreç olsa da farklı nedenlerle benzer belirsizlik ve kriz 

dönemleri turizm sektöründe her dönem yaşanabilmektedir. Bu bağlamda kooperatifleşme, fon oluşturma, 

sosyal güvence sağlama gibi önlemlerin ileride yaşanabilecek krizlerde meslek mensuplarının krizi daha 

rahat atlatmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Kişisel Endişe 

Araştırmada elde edilen son tema “kişisel endişe” teması olmuştur. Katılımcılara yöneltilen “Salgın 

sonrasında mesleğinizi yapmakta endişe duyar mısınız?” sorusuna cevap olarak katılıcılar; evet veya hayır 

cevaplarını vermişlerdir. Tablo 3’de de görüldüğü gibi katılımcıların %61,47’si pandemi sürecinden sonra 

mesleklerini icra etmekte endişe duyacaklarını ifade etmişlerdir. %38,53 ise herhangi bir endişe 

duymayacağını belirtmiştir. Ancak “hayır” cevabını veren katılımcılar içerisinde önemli bir çoğunluk 

“gerekli önlemler alındıktan sonra herhangi bir endişe duymaya gerek yok” ifadesini kullanarak gerekli 

önlemlerin alınmasını bir ön koşul olarak belirtmişlerdir. “Evet” cevabını veren bazı katılımcılar ise her 

ne kadar endişe duysalar da mesleği icra etmek zorunda olacaklarını, diğer bir ifade ile endişeye rağmen 

sektörden kopmayacaklarını belirtmişlerdir.  
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Katılımcıların İfadelerine Yönelik Kelime Bulutu 

Şekil 1’de katılımcıların açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan hareketle oluşturulan kelime bulutu 

görülmektedir. Kelime bulutu, nitel araştırmalarda katılımcıların kullandıkları kelimelerin frekans 

dağılımına göre oluşturulmaktadır. Kelime bulutunda en yüksek frekans değerine sahip olan kelime en 

büyük puntolarla yazılmakta, kelime büyüklükleri frekans büyüklükleriyle paralel devam etmektedir. 

Çalışmada, çalışmanın amacıyla daha ilişkili bir kelime bulutu elde edebilmek için katılımcıların 

cevaplarının tamamının kelime bulutuna dahil edilmesi yerine elde edilen kodlar ve frekans değerleri 

temel alınmıştır. 

Şekil 1: Katılımcıların İfadelerine Yönelik Kelime Bulutu 

 

Şekil 1’de de görüldüğü gibi katılımcıların üzerinde en çok durduğu kelime “hijyen” olmuştur. Bu 

kelimeyi; “küçük gruplar”, “bireysel seyahat”, “aktif yönetim”, “talep düşüşü”, “sosyal mesafe” gibi 

kelimeler takip etmiştir. Bu sonuçlardan hareketle pandemi süreci ve sonrasında turist rehberliği 

mesleğinde yakın gelecekte üzerinde en çok durulacak kavramların bu kelimeler olduğunu öngörmek 

mümkündür.  

Sonuç 

Yeni Tip Koronavirüs salgını (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almış bir salgındır. Salgın sürecinin 

nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin bilim insanlarının bir takım öngörüleri olmakla beraber bu denli geniş 

kapsamlı bir salgınla tüm dünyanın ilk defa karşılaşmış olması net öngörülerde bulunmayı 

zorlaştırmaktadır. Salgın süreci başta turizm ve seyahat olmak üzere pek çok sektörü etkilemiştir. Sürecin 

seyri öngörülemediği için bu etkilerin ne kadar süreceği konusunda da bir tahmin yapmak olası değildir. 

Bu nedenle salgın sürecinde salgının etkileri üzerine yapılan çalışmalar her ne kadar dinamik bir süreçten 

geçiliyor olsa da ileride yapılabilecekler konusunda perspektif oluşturmak ve salgın sonrasındaki süreçte 

yaşananların ortaya konması açısından önem taşımaktadır.  

Salgından en çok etkilenen sektörlerden bir olan turizm sektörü içerisinde turistlere anlatımlar yapan, tur 

programları boyunca turistlerle sürekli iletişim içerisinde bulunan ve bu nedenle pek çok durumda sosyal 

mesafeyi koruması mümkün olmayan turist rehberleri ve turist rehberliği mesleğinin salgından en çok 

etkilenen gruplar içerisinde yer alacağı öngörülmektedir. Pandemi sürecinde çalışamadıkları için 

ekonomik sıkıntılar yaşayan turist rehberleri pandemi süreci sonrasında oluşan yeni turizm hareketlilikleri 

ve turist davranışlarına da uyum sağlamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle, çalışma turist rehberlerinin 

korona virüs salgını sonrası mesleklerine bakış açılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Çalışmada turist rehberlerinin pandemi sürecinde yaşadıkları mevcut sorunları ve ileride yaşayabilecekleri 

potansiyel sorunlar ve değişimler üzerinde bir perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada öne çıkan ilk önemli sonuç “hijyen” kavramıdır. Katılımcılar turist beklentileri ve davranışları, 

salgının turizme etkisi ve tur organizasyonu ve grup yönetimi temalarında öncelikle hijyen kavramı 

üzerinde durmuşlardır. Salgın sonrasında turistlerin hijyen beklentilerinde önemli bir artış olacağı ve bu 

artış nedeniyle de turlarda hijyen kurallarına ilişkin ilave önlemler getirilmesi gerekeceği öngörülmüştür. 

Katılımcılar bu öngörüye paralel olarak acentelerin paket turlarda yer alan konaklama ve yeme içme 

tesislerini doğrudan denetlemelerinin mümkün olmadığını, bu nedenle turist rehberlerine paket turlarda 

yer alan işletmelerin hijyen açısından denetlenmesi sorumluluğunun da verilebileceğini öngörmektedirler. 

Bu denetlemelerin her ne kadar doğrudan yaptırımı olmasa da turizm işletmeleri üzerinde önemli bir etkisi 

olacağını ifade etmek mümkündür. Bu doğrultuda Özaltın Türker (2020) tarafından turizm 

akademisyenleri üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre Covid-19 sonrası turist beklentilerinin hijyen 

ve güven merkezli olması öngörüsüyle turist rehberlerinin görüşleri örtüşmektedir.  

Katılımcıların üzerinde durduğu bir başka konu ise turistlerde yaşanacak bireysel seyahat talebi ve sosyal 

mesafenin de sağlanabilmesi açısından daha küçük gruplarla turların düzenleneceği beklentileridir. Her 

iki öngörünün de gerçekleşme ihtimali yüksek olmakla birlikte bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda 

turist rehberliği mesleğine olumlu bir etkisi olacağını da ifade etmek mümkündür. Büyük gruplar yerine 

küçük gruplar ya da bireysel seyahatlerin artması daha çok rehber talebini doğurabilecektir. Diğer taraftan 

alternatif turlara olan ilginin artacağı da öngörülmektedir ki bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda da 

özel ilgi turu rehberliğine talebin artma ihtimali yüksektir. Nitekim benzer şekilde Özçoban (2020) Covid-

19 salgınıyla birlikte kitle turizmi talebinin bireysel seyahatlere ve talebin alternatif turizm çeşitlerine 

yöneleceği sonuçlarına ulaşmıştır. Bu bağlamda her ne kadar katılımcılar salgın sürecinin turizm 

üzerindeki etkilerinde talep düşüşünü öngörseler ve bu öngörü gerçekleşse dahi turist rehberliği mesleği 

için farklı bir durumun ortaya çıkabileceği görülmektedir. Bu nedenle turist rehberlerin pandemi 

sürecinde; bireysel tur, kişiye özel hizmet, özel ilgi turları gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerinin süreç 

sonrasında daha yüksek kazanç elde etmeleri açısından önemli olduğunu ifade etmek mümkündür. Ayrıca 

ilgili alanyazın incelendiğinde turist rehberlerinin bireysel tur ve özel ilgi turları alanlarında 

uzmanlaşmasının önemini vurgulayan araştırma bulgularına rastlanmaktadır (Çetin ve Kızılırmak, 2012; 

Köroğlu vd., 2012; Akdu vd., 2018). 

Pandemi sürecinde tura çıkmakta zorlanan ve bu nedenle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan turist 

rehberlerinin bakanlıktan beklentileri; kredi, hibe, işsizlik maaşı gibi ekonomik destekler olmuştur. 

Turizm sektörü içerisinde entelektüel sermaye açısından en nitelikli çalışan gruplarından birini oluşturan 

turist rehberlerinin yaşayabileceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle sektörü bırakmaları ve başka alanlarda 

kazanç arayışı içerisine girmeleri pandemi sürecinden sonraki dönemler için yeri doldurulamaz kayıplar 

yaratabilecektir. Bu nedenle turist rehberlerinin ekonomik olarak desteklenmeleri gerekmektedir. Benzer 

şekilde Şahin ve Güzel (2020) tarafından yapılan araştırmada kriz ve olumsuz güncel gelişmelere karşı 

turist rehberlerinin finansal destek beklentileri olduğuna yönelik bulgulara rastlanmıştır.  Bu desteğin kredi 

olarak sağlanması ise pandemi sürecinin ne zaman sonuçlanacağı ve turizm faaliyetlerinin ne zaman 

normale döneceği belirsiz olduğu için sonrasında ödeme sıkıntısı yaşatabilecektir. Bir defaya mahsus 

olarak sağlanan hibe de süreç boyu desteğin sağlayacağı yardımı sağlayamayacaktır. Bu nedenle turist 

rehberlerine sağlanabilecek bir maddi desteğin “işsizlik maaşı” şeklinde periyodik olarak ödenen bir 

destek olmasının en uygun yöntem olacağı düşünülmektedir.  

Katılımcılar gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekse TUREB ve meslek odalarından beklentileri 

sorulduğunda çalışma kartı ve oda ücretlerinin 2020 yılına ilişkin olarak alınmaması gerektiği üzerinde 

durmuşlardır. Pek çok rehberin 2020 yılında tura çıkamamış veya çok az sayıda tura çıkmış olmaları 
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nedeniyle bu beklenti makul bir beklenti olarak görülebilir. Ancak çalışma kartı ücreti ve oda aidatları 

toplamı odadan odaya farklılık göstermekle beraber ortalama olarak turist rehberlerinin bir günlük tur 

taban yevmiyelerine tekabül etmektedir. Bu miktarın ise değil pandemi süreci, turist rehberlerini bir ay 

bile rahatlatması mümkün değildir. Diğer taraftan oda aidatlarının toplanmaması meslek odalarını 

ekonomik olarak zor duruma sokabilecektir. Böyle bir durum ise odaları turist rehberliği mesleğinin 

haklarını korumakta zaafiyete düşürecektir. Bu nedenle pandemi sürecinin bir gün sonuçlanacağı ve 

mesleğin geleceğinin de korunması gerektiği düşünülerek oda aidatlarından feragat etmek istemenin turist 

rehberliği mesleği açısından faydalı bir talep olmadığı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan frekans değerleri çok düşük olsa da bazı katılımcılar turist rehberinin pandemi ve benzeri 

kriz dönemlerinde yaşayabilecekleri ekonomik sıkıntıları daha rahat atlatabilmeleri için farklı çözüm 

önerileri sunmuşlardır. “Kooperatifleşme”, “fon oluşturma” ve “sosyal güvence” kodlarının bu açıdan 

önemli olduğu düşünülmektedir. Turizm faaliyetlerinin ileride farklı nedenlerle de olsa benzer krizler 

yaşayabileceği ve bu krizlerde turist rehberliği mesleğinin benzer sorunlar yaşayabileceği 

unutulmamalıdır. Bu nedenle kısa vadede turist rehberlerini rahatlatacak önlemler almanın yanı sıra uzun 

vadede neler yapılabileceğine ilişkin de vizyonların oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Aksi halde 

ileride yaşanabilecek benzer bir krizde, benzer sorunların tartışılması kaçınılmazdır.  

Katılımcıların TUREB ve meslek odalarından beklentilerinde en yüksek frekans değerine “aktif yönetim” 

kodunun sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda odaların rehberlerle iyi iletişim içerisine olmaları 

istenmektedir. Katılımcılar her ne kadar başarılı olamasalar da meslek odalarının kendileri için çaba 

harcadığını görmek istemektedirler. TUREB ve meslek odası yöneticilerinin farklı mecralarda mesleğin 

haklarını savunduğunu göremediklerinden kart ve oda ücretlerini boşuna ödedikleri düşüncesine 

kapılmaktadırlar. Meslek odalarının iletişime kapalı bir görünüm çizmeleri, üyelerinin sorularına etkin 

cevaplar verememeleri, şeffaf yönetim politikası izlememeleri gibi konular turist rehberleri göründe 

meslek odalarının ve TUREB’in güvenilirliğini tartışmalı hale getirmektedir. Bu durum da odaları 

zayıflatan bir diğer etken olmaktadır. Bu nedenle TUREB ve meslek odalarının farklı mecralarda sık sık 

mesleğin sorunlarını dile getirmeleri, turist rehberleri için salgın sürecinde öncelikle maddi destek arayışı 

olmak üzere farklı destek ve çözüm önerileri için çaba göstermeleri ve gösterdikleri bu çabaları görünür 

kılmaları gerektiği düşünülmektedir.  

Bu çalışma turist rehberlerinin korona virüs salgın sürecinde ve salgın sonrasında mesleğe bakış açılarını 

belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Dinamik bir süreç olan salgın sürecinde geleceğin 

öngörülmesi çok zor olduğundan çalışma bulgularının makale yayınlandığında eskimesi gibi bir engel söz 

konusudur. Ancak Covid-19 tüm dünyanın ilk defa yaşadığı bir süreç olması nedeniyle sürecin her anında 

incelenmesi ve değerlendirilmelerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda Covid-19 salgını üzerine 

yapılan tüm çalışmalar gibi bu çalışmanın da literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Buna 

ilave olarak yüzün üzerinde katılımcıyla, nitel bir çalışmanın gerçekleştirilmiş olması araştırmayı güçlü 

kılan bir diğer boyuttur. Ancak ileriki çalışmalarda farklı araştırma yöntemleri, farklı örneklem grupları 

ve pandemi sürecinin farklı evrelerinde benzer çalışmaların tekrarlanması gerektiği düşünülmektedir.  
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Özet 

Göstergebilim analizi, son yıllarda sosyal bilimler alanında giderek daha önemli bir nitel araştırma yöntemi haline 

gelmiştir. Bu yöntem temelde bir göstergenin içeriğini (fotoğraf, film, broşür, video vb.) analiz ederek içerdiği anlamı 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, tanımlayıcı/pozitivist olmaktan çok fenomenolojik/yorumlayıcı 

paradigmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada Google arama motorunun yabancı ülkelerdeki görsel arama uygulaması ile 

taranan Kuşadası fotoğraflarının göstergebilim analizi yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Almanya, Hollanda, Fransa, 

İngiltere ve Rusya ülkelerinden yapılan aramalarda en üstte yer alan ilk beş görselin analizi yapılmıştır. Veriler orada 

yaşayan yardımcı araştırmacılar tarafından 21.07.2019 tarihinde elde edilip iletilmiştir. Çalışmanın araştırma sorusu, 

tıklanma yoğunluğuna bağlı olarak üst sıralarda yer alan bu görsellerde potansiyel turistlerin neyi aradıkları veya neden 

bu görsellerin üst sıralarda yer aldığıdır. Yapılan içerik analizinde Rusya’daki görsellerin konaklama, dinlenme ve 

kruvaziyer ulaşımı; İngiltere’deki görsellerin kruvaziyer ulaşımı ve tarihi mekanlar; Fransa’daki görsellerin sakin plajlar 

ve deniz eğlenceleri; Almanya’daki görsellerin Kuşadası’nı bütünüyle gören ve günbatımı; Hollanda’daki görsellerin 

Güvercinada ve Kadınlar Denizi içerikli olduğu saptanmıştır. Bu görsellerdeki içerik çerçevesinde, incelenen ülkelerdeki 

potansiyel turistlere yönelik nasıl bir pazarlama stratejisi geliştirilebileceği tartışılarak turistik işletmelere ve karar 

vericilere öneriler sunulmuştur. 
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Semiotic Analysis of Google Photos Scanned in Foreign Countries: The Case of 

Kuşadası 

Abstract 

Semiotics analysis has become an increasingly important qualitative research method in the field of social sciences in 

recent years. This method basically aims to reveal the meaning it contains by analyzing the content of an indicator (such 

as photograph, film, brochure, video etc.). This method is based on the phenomenological/interpretive paradigm rather 

than being a descriptive/positivist. In this study, semiotics analysis of the photos of Kuşadası scanned by the Google 

search engine's visual search application in foreign countries was done. In this study, the top five visuals in searches from 

Germany, Holland, France, England and Russia were analyzed. The data were collected on 21.07.2019 by assistant 

researchers living in these countries. As a result of the analysis, it has been determined that the visuals are listed in 

different formats in different countries and the reasons for this are interpreted. In the content analysis, it was determined 

that the visuals from Russia included accommodation, recreation and cruise transportation; United Kingdom: cruise 

transportation and historical sites; France: quiet beaches and sea entertainment; Germany: complete Kuşadası and sunset; 

Netherlands: Pigeon Island and Ladies Beach. Within the framework of the content of these images, suggestions were 

made to touristic businesses and decision-makers by discussing how to develop a marketing strategy for potential tourists 

in the countries studied. 
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Giriş 

Görsellerle iletişim kurmak insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar yazıyı ve konuşarak iletişimi 

keşfetmeden önce görselleri kullanmışlardır. Günümüzden on binlerce yıl öncesine tarihlenen antik 

mağara duvarlarındaki resimler bunun güzel bir örneğidir. Resim yazısının günümüzde kullandığımız 

alfabetik yazının öncüsü olması bu noktada şaşırtıcı değildir (Tepecik, 2002; Uçar, 2004). Hatta sözleri, 

sesleri ve düşünceleri harflerle değil de çeşitli işaret ve simgelerle göstermeye dayanan ideogram 

sistemine dayalı alfabeler kullanılmaktadır. Çince, Korece ve Japonca dillerindeki yazı sistemi, bir 

düşüncenin sembole dönüşmüş hali olan ideogramlardan oluşmaktadır (Köklü, 2016). Göstergeler ve 

işaretlerle (örneğin trafik ışıkları, tabelalar, beden dili v.b. gibi) günlük hayatın her alanında 

karşılaşılmaktadır. Bir göstergeye baktığımızda zihinde bir anlam oluşur ve bunun yorumlanması anlık 

olarak meydana gelir. Anlamı oluşturan kodlar önceden tanımlanmış olabileceği gibi (trafik ışığının yeşil 

yanması veya yol kenarındaki dur tabelası gibi) bazı işaretleri yorumlarken de kişisel kanılar devreye 

girer. Örneğin tek bir gül fotoğrafının romantik bir tutkuyu çağrıştırması gibi.  

Göstergebilim (Semiyotik) analizinde, görsel verinin analiz edilmesi ile elde edilen bulgu gerçeğin keşfi 

değildir. Nihayetinde yapılan iş bir yorumlamadır. Her ne kadar önemi gittikçe artsa da göstergebilim 

çalışmalarının gerek çalışılma oranı gerekse uygulanma çeşitliliği sınırlı düzeydedir. Bu yöntemin 

geliştirilmesi için araştırmacılar yeni yaklaşımları denemeli yöntemin gelişimine katkıda bulunmalıdır. 

Yapılan her göstergebilim çalışmasıyla, yeni açılımlar ve prensipler keşfedilebilir. 

Turizm yazınında göstergebilim yaklaşımı ilk kez, turistik nesnelerin birer işaret sistemi olarak 

değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır ve turistik çekicilikler yapısal farklılıklarına göre 

değerlendirilmiştir (MacCannell, 1976). Daha önceden turizm alanında yapılan göstergebilim 

çalışmalarında tanıtım broşürlerinde yer alan fotoğrafların (Uzzell, 1984; Hopkins, 1998; Nelson, 2005; 

Pennington & Thomsen, 2010; Çulha, 2011; Aydın & Aydın, 2016); Türkiye tanıtım afişlerinin (Öztürk 

& Öncüer, 2018; Oruç & Türkay, 2018) turizm karikatürlerinin (Sel, Lale & Aktaş, 2017); kamu spotu 

filmlerinin (Eryılmaz & Yücetürk, 2017) yorumlandığı görülmektedir. 

Göstergebilim araştırmalarında, genellikle araştırmacı kendi seçtiği, kendince önemli bulduğu veya 

araştırmaya değer bulduğu bir göstergeden veya gösterge setinden yararlanır. Bu çalışmada, 

alanyazındaki diğer çalışmalardan farklı olarak, kullanıcı tercihleri doğrultusunda belirlenen gösterge 

setleri üzerinde çalışılmıştır. Bu sayede tüketici tercihlerinin yorumlanması ve saptanması noktasında, 

temsil gücü nicel verilerle desteklenen, kısmen nesnel bir veri seti üzerinde çalışılmıştır. Çalışma bu 

yönüyle benzer çalışmalar arasında farklı bir konuma sahiptir.  

Bu çalışmada Kuşadası’nın farklı ülkelerde Google arama motorunda aranması ile ortaya çıkan 

fotoğraflarının göstergebilim analizi yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Almanya, Hollanda, Fransa, 

İngiltere ve Rusya ülkelerinden yapılan aramalarda en üstte yer alan beş görselin analizi yapılmıştır. Her 

ülkede fotoğraf sıralamaları değişim göstermektedir. Bu değişim üzerinden yapılan analizlerle farklı 

ülkelerde Kuşadası’nın görsellerini aratan yabancıların hangi görsel içerikleri dikkate aldıkları, neden bu 

içeriklere yönelmiş olabilecekleri, bu tercihlerin turizm pazarlaması ve ilçe tanıtımında nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği yorumlanmıştır. Yorumlardan elde edilen bulgular gelecekte Kuşadası’nın 

daha iyi tanıtılmasına, ilçe ile ilgili bilgi arayan insanların daha etkin yönlendirilmesine ve turist 

beklentilerinin daha başarılı yönetilmesine yardımcı olacaktır.  
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Göstergebilim Kavramı 
Yabancı yazında semiotics olarak bilinen göstergebilimin kökeni Yunanca’dan gelen ‘symptom’ 

sözcüğüne dayanmaktadır. Daha sonrasında bu kavramı bir işaret bilimi olarak değerlendiren ilk 

kişilerden birisi İngiliz filozof John Locke (1632-1704) olmuştur. Locke, bu kavramı göstergelerin 

öğretisi olarak ifade etmiştir. Kavram daha sonra Charles Sanders Pierce (1839-1914) ve onun çağdaşı 

olan Ferdinand de Saussure (1857-1913) tarafından geliştirilmiş ve kuramsal altyapısı güçlendirilmiştir 

(Kecheng, 2000; Çeken ve Arslan, 2016). 

Göstergebilim kısaca işaret bilimi veya işaretlerin okunması veya incelenmesi olarak tanımlanabilir. 

İşaret ile neyin kastedildiği ise bu yöntemin kritik boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Çünkü işaretin tam 

olarak ne olduğunu ortaya koymak zordur ve bu yüzden göstergebilimi tam anlamıyla tanımlamak ve 

prensiplerini saptamak çok güçtür. Sözgelimi fotoğraflar, videolar, tabelalar işarete örnek olabileceği 

gibi doğal objeler, çizimler, beden dili ve birtakım sesler de işaret kapsamında değerlendirilebilmektedir 

(Chandler, 2001). 

Göstergebilim analizi yapacak olan bir araştırmacı temelde işaretleri çözümler, anlamaya çalışır ve bu 

sürecin sonunda bir yorum ortaya koyar. Araştırmacı ele aldığı işareti işaret sisteminin bir parçası olarak 

görmek durumundadır. Bazen anlam bu işaret sisteminin içinde gizli de olabilir. Bir işaret diğer 

işaretlerin anlamından ve kullanım amacından bağımsız değildir (Chandler, 2000). Göstergebilim 

yönteminde araştırmacı (yorumcu), işaret ve işaret sistemi arasında nesnel olmayan bir etkileşim söz 

konusudur. Yorum genellikle öznel olmaktadır. Bu yüzden göstergebilim analizi nitel bir analizdir. 

Yorumlamanın öznel bir süreç olması yöntemin bir sınırlılığı olmakla birlikte çalışmalarda çoklu 

araştırmacı kullanımının bu zayıflığı giderebileceği tartışılmaktadır (Hawkes, 1997; Nelson, 2005). 

Göstergebilim esasında bir işaret edilen ve işaretçi arasındaki etkileşimin doğurduğu işaret kavramı ile 

ilgilenmektedir. Etkileşimin merkezinde ise araştırmacı yer almaktadır (Moriarty, 2004). Örneğin bir 

kedi fotoğrafı var, fotoğrafın altında ise yazıyla kedi sözcüğü yer almakta. Burada kedi görseli ‘işaret 

edilen’ kedi yazısı ise işaretçidir. Fotoğrafın tamamı ise zihinde anlamlandırılan ‘işareti’ oluşturmaktadır. 

Ancak işaretler bu örnekteki gibi açık seçik tanımlanmayabilirler ve bazen işaretçi açık bir yazı olmanın 

çok ötesinde olabilir. Örneğin Volkswagen firmasının 1959 yılındaki reklam kampanyasında bir beetle 

fotoğrafı altına lemon (limon) yazması gibi bazen işaretçi yorumlamaya açık bırakılmaktadır. Burada 

işaret araç tasarımının limona benzemesi midir, limon kadar küçük olması mıdır veya limon kadar rahat 

elde edilebilir olması mıdır sorusunun yanıtı yorumlayacak kişiye bırakılmıştır. Belki de yorum yapan 

kişinin zihninde bütün bunlardan çok daha farklı bir anlam ortaya çıkabilir. 

Göstergebilim analizi turizm sektörü açısından da son derece önemlidir. Bir çekimyerinin imajının 

değerlendirilmesi ve satın alma karar sürecinde göstergelerin çok büyük etkisi ve önemi vardır (Jenkins, 

2003). Çünkü turizmde görseller imaj oluşturmanın yaygın bir yoludur. Ancak destinasyon 

pazarlamacıları tarafından kullanılan temsili bir görsel ile o görsel üzerinden zinninde anlam yaratan 

turist arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılmış değildir. Çünkü yorumlamanın ucu açıktır ve bu 

yüzden bir görselin bin kelimeye bedel olduğu deyimi doğmuştur. Dolayısıyla tek bir görsel bir turistik 

pazarlamacının binlerce kelime ile ifade edemeyeceği bir mesajı iletme gücüne sahip olabilir (Mackay, 

2005).    

 

Yöntem 
Bu çalışmada görseller üzerinden yorumlama yapıldığı için Göstergebilim (Semiotics) yönteminden 

yararlanılmıştır. Göstergebilim yöntemi son yıllarda sosyal bilimler alanında gittikçe önemi artan bir 

nitel araştırma yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntem temelde bir göstergenin (fotoğraf, film, broşür, video 

vb. gibi) içeriğinin analiz edilerek ihtiva ettiği anlamın açığa çıkarılmasını hedeflemektedir. Yöntem 

tanımsal/pozitivist olmaktan ziyade olgusalcı/yorumsal paradigmaya dayanmaktadır. 

Araştırmada incelenen görseller Google arama motorunun görsel arama uygulamasından elde edilmiştir. 

Google arama motorunun seçilme nedeni, Google’ın dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi ve dolayısı ile 
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en çok ve yaygın olarak kullanılan arama motoru olmasıdır (Kemp, 2020). Google arama motoruna 

yazılan bir sözcük görselleri için taratıldığında sonuç ekranında; kullanılan web tarayıcının yapısına, 

kullanıcının tarayıcı kullanma tercihlerine ve hatta ekranın büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir sayıda 

(ortalama 30) fotoğraf gösterilmektedir. Kullanıcılar bu fotoğraflara bakarak bir değerlendirme yapmakta 

ve ilgilerini çeken bir fotoğrafı hakkında bilgi almak veya daha büyük olarak görebilmek için 

tıklamaktadırlar. Sonuç olarak bir görsel setinden seçim yapılmaktadır. Google arama motoru kelime-

içerik uyumu, konum, içeriğin tıklanma sıklığı gibi farklı değişkenlerin formüle edilmesiyle oluşan 

algoritmalarla çalışmaktadır. Dolayısıyla her ülkede kullanıcıların görsel seçimlerine bağlı olarak farklı 

görseller üst sıralara çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada görsellerin tıklanma yoğunluğu temel 

alınarak bir yorumlama tekniği uygulanmıştır. Ancak tahmini bir rakama ulaşmak noktasında 2019 yılı 

turizm istatistiklerinden yararlanılabilir. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 

çoğunluğu Alman, Rus ve İngiliz olan 3,1 milyon turist Aydın ili genelinde geceleme yapmıştır 

(yigm.ktb.gov.tr). Bu sayının sadece %5’inin Kuşadası’nı araştırmak için arama motorundan yararlandığı 

varsayılacak olursa ortalama 150.000 kişi sayısına ulaşılabilir. Bununla beraber ilçeyi araştırıp, görselleri 

inceleyip, geceleme yapmamış olan potansiyel turistlerin varlığı; ayrıca görsellerin daha önceki yıllarda 

da görüntülenmiş olacağı da hesaba katıldığında durumunda bu varsayımsal sayı daha da artacaktır.  

Çalışmada; Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Rusya ülkelerinden yapılan aramalarda en üstte yer 

alan ilk beş görselin analizi yapılmıştır. Bu beş ülkenin seçilme nedeni, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

verilerine göre İzmir ve Aydın’ı ziyaret eden turistlerin büyük oranda bu ülke vatandaşlarından 

oluşmasıdır (yigm.ktb.gov.tr). Veri seti elde edilirken bu beş ülkelede yaşayan ve araştırmacının tanıdığı, 

her ülkeden bir adet (toplamda beş) gönüllü yardımcı ile iletişim kurularak kendi ülkelerinden ‘Kusadasi’ 

sözcüğünü Türkçe karakter içermeden aratmaları istenmiştir. Araştırma alanı olarak Kuşadası’nın 

seçilme nedeni araştırmacının çekimyeri hakkında bilgi sahibi olması ve bu sayede daha güvenilir 

yorumlama yapabilecek olmasıdır. Nitel araştırmalarda araştırmacının araştırma alanı ile uzun süreli bir 

etkileşime sahip olması öznel algılarını yönetebilmesinde ve daha güvenilir sonuçlar elde etmesinde 

etkilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Arama sonucunda elde edilen görsellerin ekran görüntüsü 

araştırmacıya 21.07.2019 tarihinde anlık olarak ulaştırılmıştır. Elde edilen görseller, Pierce’ın 

Göstergebilim Üçgeni olarak adlandırılan işaret yorumlama modeli ile içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Çizelge 1: Peirce’ın İşaret Modeli 

 
İşaret 

(İşaretçi)  

 

 

 

 

        Yorumlayıcı 

        (Zihinsel Fikir) 

 

 

 

 

Nesne 

(İşaret Edilen) 

 

 

 

Kaynak: Moriarity, S. (2004). Visual Semiotics Theory, Smith, Kenneth L., Jr. (Editor). Handbook of 

Visual Communication: Theory, Methods, and Media. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum 

Associates, Incorporated. 
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Bu modele göre bir görsel içerikte yer alan doğal unsurlar (örneğin deniz, dağ, sokaktaki insanlar vb. 

gibi) işaret edilen nesnelerdir. Görselde bir yazı veya tanım varsa bu işaretçiyi oluşturmaktadır. Son 

olarak yorumlayıcı görseli değerlendirip anlamı zihninde oluşturan kişidir. Modelin ifade ettiği kurama 

göre, görseldeki anlam, işaretçi, nesne ve yorumlayıcıdan oluşan bir bütündür.   

Bir turist için bir çekimyeri gezisinde deneyimin kilit noktası orada gördükleridir. Bir turist bir şeye 

baktığında, zihninde oluşan anlam, beklentileri ve gerçek arasında bir köprü kurmaktadır. Böylece 

gördüğü şey onu tatmin edebilir veya etmeyebilir. Ancak genellikle bir araştırmacının turistin bir 

çekimyerinde tam olarak neye dikkat ettiğini saptaması çok zordur. Bu çalışmada, diğer göstergebilim 

çalışmalarından farklı olarak, potansiyel turistlerin bir gösterge seti içinden neden bazı görselleri daha 

fazla tercih ettiğini saptama olanağı oluşmuştur. Böylece potansiyel bir turist için bir çekimyeri 

görselinde neyin dikkat çekici olduğunun saptanabilmesi noktasında göstergebilim analizinin 

güvenilirliği, teknolojik olanaklarla güçlendirilmiştir. Çalışma bu yönüyle yöntemin daha etkin 

kullanımına destekleyici bir açılım getirmektedir. Çünkü teknoloji olanaklarının sağladığı nesnel 

kriterlerin kullanıldığı göstergebilim çalışmaları son derece sınırlıdır.   

Araştırmanın Varsayımları: 

1. Yapılan aramaların Türkçe karakter içermediği varsayılmıştır. 

2. Yapılan aramaların genellikle o ülke vatandaşları tarafından ve tatil kararı vermeye yönelik 

yapıldığı varsayılmıştır. 

3. Kullanıcıların arama yaparken sadece “Kusadasi” şeklinde arama sözcüğünü tek başına 

yazdıkları varsayılmıştır. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları: 

1. Analiz edilen görsellerin tıklanma sayısı bilinmemektedir dolayısıyla sadece üst sıralarda 

konumlanmaları dikkate alınmıştır. 

2. Görseller tıklanma sıklığına bağlı olarak sürekli bir değişim içindedir. Dolayısıyla analizin 

gerçekleştirildiği süreçten sonra sıralama değişim gösterebilecektir. Ancak dramatik değişimlerin 

olması düşük bir olasılıktır.  

3. Veri analizi ve bulgular araştırmacının öznel yorumlarından meydana gelmiştir. Farklı 

araştırmacılar veriyi farklı yorumlayabilir. Diğer yandan araştırmacının 23 yıldır Kuşadası’nda 

ikamet etmesi ve araştırma alanını biliyor olması yapılan yorumlamanın daha güvenilir olmasını 

sağlamaktadır. 

 

Bulgular 
Araştırma bulguları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bulguların daha iyi anlaşılması ve bütüncül bir 

çerçeve oluşturması açısından hepsi tek bir tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer alan görseller genel olarak 

değerlendirildiğinde, içeriklerde Kuşadası Limanı (8 görsel), Kadınlar Denizi (4 görsel), bir otel’den 

görünen manzara (3 görsel), Güvercinada (4 görsel), bir otel yarımadası (1 görsel), Kesedağı (1 görsel) 

ve bir tekne gezisinden görünüm (1 görsel) yer almaktadır. Tüm görsel setlerinde deniz, Güvercinada ve 

liman görülmektedir. Ancak görseller veri setleri olarak değerlendirildiğinde, ülkelere göre bazı 

unsurların anlamsal bir farklılık yarattığı görülmektedir. 
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Tablo 1: Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Rusya’dan Kullanıcılar Tarafından En Çok Görüntülenen Görseller 
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Almanya’dan en çok görüntülenen görsel Kuşadası sahilini bütünüyle ve tepe bir noktadan 

göstermektedir. En çok tıklanan beşinci görsel de aynı içeriğe sahiptir. Almanya satırı bu yönüyle 

diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların çekimyerini geniş bir açıdan 

görüntülemek gibi bir ihtiyaçları olmadığı görülmektedir. Almanya’dan en çok görüntülenen diğer 

üç görsel ise Kadınlar Denizi, Kruvaziyer Limanı ve bir otel havuzunun ön planda olduğu manzaradır. 

Fransa’dan en çok görüntülenen görsel Kadınlar Denizi plajıdır. Bunu sonrasıyla Kruvaziyer Limanı, 

Güvercinada, bir otel’in havuzunun ön planda olduğu manzara ve son olarak bir tekne gezisi görseli 

takip etmektedir. Bu veri seti, Fransızlar’ın öncelikle denize girme olanağını değerlendirdikleri 

şeklinde yorumlanabilir. Fransa satırında, diğer dört ülkenin tercihlerinde yer almayan tekne gezisi 

görseli dikkat çekicidir. Görsel seti potansiyel Fransız turistlerin, örneklemdeki diğer ülkelere kıyasla, 

eğlence içerikli görselleri dikkate aldıklarını göstermektedir.      

Hollanda’dan en çok görüntülenen görseller satırını, Fransa’da da olduğu gibi Kadınlar Denizi 

plajıdır. Daha sonra sırasıyla Güvercinada ve limanın yer aldığı ikinci görsel, yarımadada yer alan 

otel’in ön planda liman ve Güvercinada’nın arka planda olduğu üçüncü görsel, Güvercinada ve gezi 

teknelerinin yer aldığı dördüncü görsel ve son olarak Kesedağı ve eteklerinde küçük otel ve 

pansiyonların yer aldığı beşinci görsel veri setini tamamlamaktadır. Hollandalı’lar da, Fransızlar gibi 

öncelikle denize girme olanaklarını değerlendirmeye almışlardır. Tekneler Hollandalı kullanıcıların 

da ilgisini çekmektedir.  

İngiltere satırında en çok görüntülenen görsel büyük bir kruvaziyerin odakta olduğu liman görselidir. 

Bu ilk görselde Kruvaziyer gemisi dikkat çekicidir. İngiltere vatandaşlarının çekimyerini 

değerlendirmeye yönelik görsel seçiminde, kruvaziyer gibi deniz ulaşım aracı içeren bir görsele 

yönelmelerinin sebebi İngiltere’nin bir ada ülkesi olması olabilir. Üç büyük kruvaziyerin yer aldığı 

üçüncü görsel de bu yorumu desteklemektedir. Bu açıdan, İngilizler’in bir seyahat veya destinasyon 

seçiminde deniz ulaşımına önem verdikleri düşünülebilir. İngiltere satırındaki  ikinci görsel de son 

derece dikkat çekicidir. İkinci görselde, Güvercinada kale burçlarının Ortaçağ’a ait bir şatoyu andıran 

görüntüsü yer almaktadır. İngilizler’in böyle bir görsele ağırlık vermelerinin nedeni ülkenin monarşi 

kökenli parlementer sistemle yönetilmesi, dolayısıyla bu tür yapıların İngiltere’de bol ve iyi 

korunmuş olarak bulunması olabilir. Belki de İngilizler bu görsel üzerinden çekimyeri ile kültürel bir 

bağ aramış olabilirler. Bu görsel en basitiyle İngilizler’in tarihi mekanlara dikkat ettiklerini 

göstermektedir. Diğer ülkelerde bu tür bir tarihi mekanı işaret eden görseli incelemeye yönelik eğilim 

görülmemektedir. Dördüncü görselde Fransa ve Rusya satırlarında da görülen Güvercinada görseli 

yer almaktadır. İngiltere satırındaki beşinci görsel de diğer ülke setlerinde yer almayan bir Kadınlar 

Denizi plajı görselidir. Bu görsel Almanya, Fransa ve Hollanda görsellerinde yer alan Kadınlar Denizi 

görselinden farklı olarak kuşbakışı değildir. Görselde plaj kumları, şemsiyeler ve palmiye ağaçları 

yer almaktadır. Bu görsel İngilizler’in doğrudan doğruya denize girme ve güneşlenmeye yönelik 

olanakları değerlendirme arzusunda oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

Rusya’dan en çok görüntülenen görsel kruvaziyer limanıdır. Ayrıca en çok görüntülenen beşinci 

görsel de İngiltere satırında üçüncü sırada yer alan yan yana üç büyük kruvaziyerin yer aldığı 

Kuşadası Limanının bir başka görselidir. Bu görsel seti Ruslar’ın da İngilizler gibi deniz seyahatine 

ilgi gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Bilindiği gibi Rusya dünya üzerinde en fazla kara alanına 

sahip ülkedir ve sekiz farklı denize kıyısı bulunmaktadır. Bu noktada Ruslar’ın deniz seyahati temalı 

görselleri incelemeleri şaşırtıcı olmayabilir. Ayrıca Rusya veri setinde ikinci ve üçüncü görsellerin 

otel ve havuz içerikli olması son derece kritik bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu durum Ruslar’ın 

bir tatilde daha çok sejour yani dinlence odaklı bir tatil arayışında olmaları şeklinde yorumlanabilir. 

En çok tıklanan dördüncü görsel ise ön planda kruvaziyer limanının olduğu Güvercinada görselidir.  

Sonuç ve Öneriler 

Göstergebilim araştırmaları, yorumlama temelli oldukları ve ayrıca araştırmacının öznel yorumları 

üzerinden şekillendikleri için genellikle kuramsal boyutta öznel çalışmalar olarak değerlendirilir. 
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Araştırmacının veri setini elde etmede ve oluşturmada ortaya koyduğu kişisel bakış açısı, görsel 

içeriğini yorumlarken etkilendiği değerler ve öznel yargılar genellikle bir sınırlılık olarak görülebilir. 

Göstergebilim, henüz geniş anlamda kuramsal ve ampirik modelleri olan bir yöntem değildir 

(Chandler, 2001). Göstergebilim çalışan her araştırmacı, bu yöntemin genel prensiplerini, hareket 

alanlarını, serbestliklerini ve sınırlarını, kavrama ve anlama yeteneğini ortaya koyma yolları aramakla 

yükümlüdür denilebilir. 

Bu çalışmada, araştırma sorusu “Farklı ülkelerden kullanıcılar Google arama motorunda «kusadasi» 

yazarak arama yaptıklarında elde ettikleri görsellerden seçim yaparken neleri kriter almaktadır?” 

olarak belirlenmiştir. Bu kriterlerin saptanabilmesi görsel imajların yoğun olarak kullanıldığı turizm 

pazarlaması alanında daha etkili tanıtımlar yapılmasına yardımcı olabilir. Görüntülenme sıklığının da 

önemli bir kriter olduğu belirli algoritmaların bir görselin üst sıralarda yer almasını sağlıyor olması 

araştırmacının görsel seçimindeki kriterlerini belirlemektedir. Böylelikle bu yöntemin 

sınırlılıklarından biri olan, yorumlanacak görselin seçimindeki öznellik ortadan kaldırılmaya 

çalışılmıştır. Böylelikle çalışma göstergebilim araştırmalarının kavrama gücünü arttırarak yöntemin 

kuram ve pratiğine katıkıda bulunmaktadır. Gelecekteki araştırmacılar, aynı veya benzer yaklaşımları 

kullanarak yöntemin güçlü yönlerini geliştirebilirler. 

Göstergebilim gibi yorumlamayı temel alan çalışmalarda araştırmacıları bekleyen en önemli 

tehlikelerden birisi niyet okumaktır. Yani bir katılımcının ortaya koyduğu davranış veya tutumun 

nedenine yönelik kesin bir yargıda bulunmaktır. Bu çalışmada mümkün olduğunca görsel 

içeriklerindeki nesne ve işaretlerin nasıl yorumlanabileceği üzerinde durulmuştur. Araştırmacının 

amacı bir görselin aslında neden seçildiği değildir. Görseller nesnel bir teknikler seçilmiş olmakla 

beraber yorum ve değerlendirmeler araştırmacının öznel yaklaşımını yansıtmaktadır ve tamamen 

kişisel yorumlardır. 

Araştırmada elde edilen bulgular, karşılaştırmalı olarak yorumlandığında Alman kullanıcıların bir 

çekimyerine yönelik daha kapsayıcı, geniş açılı görsellere yöneldiği görülmektedir. Turizm 

pazarlamacıları Alman haklına yönelik pazarlama faaliyetlerinde bu noktalara dikkat etmelidirler. 

Almalar’a bir çekimyeri ile ilgili bütün coğrafi ve stratejik noktalarla ilgili kapsamlı bilgi sunulması 

yararlı olabilir. 

Fransız kullanıcılar sakin plajlara, deniz ve kumsalın birleştiği görsellere ve özellikle de küçük çaplı 

tekne gezilerine yönelik bir arayış içinde görülmektedir. Pazarlamacılar potansiyel Fransız turistlerin 

ilgisini çekebilmek için tekne gezisi, mavi yolculuk, sakin plaj temalı ürünlere ağırlık verebilirler. 

Hollandalı kullanıcılar da sakin plajlara görüntülemeye yönelik bir eğilim içerisindedir. Hollanda’dan 

en çok açılan görsellerde yarımadalar yoğun olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca Hollandalılar’ın da 

Fransızlar gibi tekne görsellerine ilgi gösterdikleri söylenebilir. Fransızlar’a uygulanacak stratejiler 

Hollanda için de kullanılabilir. Potasiyel Hollanda’lı turistler için deniz ve karanın birleştiği bir 

noktada yer alan otel görselleri, tekneyle gidilebilen minik ada görselleri ilgi çekici olabilir. 

Bir ada ülkesinde yaşayan İngiliz kullanıcıların kurvaziyer ve liman içeren görsellere daha çok 

yönelmiş olmaları şaşırtıcı değildir. Pazarlamacılar potansiyel İngiliz turistler için deniz/kruvaziyer 

ulaşımı ağırlıklı tanıtım ve pazarlama ürünlerine ağırlık verebilirler. Ayrıca kültür turizmi ve 

tarihi/otantik mekanların ağırlıklı olduğu tanıtım materyalleri  dikkat çekici olabilir. İngiltere’den en 

çok görüntülenen beşinci görselde neredeyse hiç insanın olmadığı ıssız bir kumsalı olan Kadınlar 

Denizi görseli yer almaktadır. Bu durum, İngilizler’in tatillerinde sakinlik ve huzur aradıkları şeklinde 

yorumlanabilir.   

Rusya’dan en çok görüntülenen görsel İngilizler’de de olduğu gibi kruvaziyer limanı görselidir. Deniz 

seyahatinin çekiciliği konusunda potansiyel Rus ve İngiliz turistlerin aynı beklentilere sahip olduğu 

söylenebilir. Ancak Rus turistlerin ağırlık gösterdikleri ana temanın dinlendirici bir otel tatili olduğu 
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tartışılabilir. Pazarlamacılar potansiyel Rus turistler için konaklama ve rekreatif odaklı pazarlama 

içeriklerine ağırlık verebilirler. 
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Özet 

Bu çalışmada, son 10 yılda hızlı bir gelişim gösteren ve (tıp, tarih, sanat, müzik, coğrafya, yabancı dil, spor, astronomi, 

havacılık vb.) çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde eğitim amaçlı kullanılmaya başlayan sanal gerçeklik teknolojilerinin 

turizm rehberliği eğitimi alanında kullanımı ele alınmıştır. Çalışmada turizm rehberliği bölümlerinde verilen alan 

derslerinin sanal gerçeklik uygulamalarıyla verilmek istenmesi durumunda bu uygulamaların nasıl kullanılabileceğini ve 

bu derslerde sanal gerçeklik uygulamalarının düşük maliyetle ve yüksek verimle nasıl uygulanabileceğini belirlemek 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 3 uzman ile Mayıs – Haziran 2018 döneminde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 

görüşmelerden elde edilen birincil veriler ile internet üzerinden gerçekleştirilen piyasa araştırmasından elde edilen ikincil 

veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sanal gerçeklik destekli dersler için hazırlanacak içeriğin 360 derece 
fotoğraflar ile hazırlanması durumunda videoya göre daha düşük maliyetli olduğu ortaya koyulmuştur. Bununla beraber, 

webde sunulan ücretsiz hazır içeriklerin kullanılması durumunda daha düşük maliyet ve yüksek verim ile derslerde sanal 

gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceği belirlenmiştir. Ulaşılan bulgulardan hareketle sanal gerçeklik 

uygulamalarının turizm rehberliği bölümü alan derslerinde kullanımına yönelik bir model önerisi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Eğitimde Sanal Gerçeklik, Turizm Rehberliği Eğitiminde Sanal Gerçeklik 

 

A Proposal for the Use of Virtual Reality Applications in Tourism Guiding 

Lessons 

Abstract 
In this study, the use of virtual reality technologies, which have developed rapidly in the last 10 years and started to be 

used intensively for educational purposes in various fields (medicine, history, art, music, geography, foreign language, 

sports, astronomy, aviation, etc.), has been discussed in the field of tourism guiding education. In the study, it was aimed 

to determine how virtual reality applications can be used in the field lessons of tourism guiding department and how 

virtual reality applications can be applied in these lessons with low cost and high efficiency. In line with this purpose, 

primary qualitative data obtained from expert opinions in June-July 2018 and secondary data obtained from market 

research conducted on the internet were considered. As a result of the research, it has been revealed that the content to be 
prepared for virtual reality-supported lessons is less costly than video if it is prepared with 360-degree photographs. 

However, it has been determined that virtual reality applications can be used in lessons with lower cost and higher 

efficiency if free ready-to-use content offered on the web is used. Based on the findings, a model proposal is presented 

for the application of virtual reality technologies in the field lessons of the tourism guiding department with low cost and 

high efficiency. 

Key Words: Virtual Reality, Virtual Reality in Education, Virtual Reality in Tourism Guiding Education
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Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, endüstriyel alanda ve sosyal yaşam alanlarında 

etkili olduğu gibi eğitim alanında da yapısal bazı değişimlere sebebiyet vermektedir. Geliştirilen teknoloji 

temelli sanal ortamlar eğitim alanında, öğretme ve öğrenmeyi sağlamada, önemli bir uygulama alanı 

olarak ortaya çıkmıştır. İlköğrenimden yükseköğrenime kadar tüm eğitim kurumlarında öğrenme 

ortamları teknolojik gelişmelerden etkilenmeye devam etmektedir. Örneğin içinde bulunduğumuz küresel 

salgın döneminde eğitim öğretim faaliyetleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde 

ilkokullardan üniversitelere kadar uzaktan yürütülebilmektedir. Bu gibi gelişmelerin sunduğu kolaylıklar 

nedeni ile eğitim öğretimde teknoloji tabanlı yaklaşım, bilgisayar destekli öğretim, eğitimde dijitalleşme 

günümüzde hükümetler ve akademik çevreler tarafından üzerinde durulan ve önemsenen konular arasında 

yer almaktadır. Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumu “YÖK - Gelecek Projesi” kapsamında her yıl 

belirlediği öncelikli alanlarda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi istihdamı gerçekleştirmek için çaba 

göstermektedir. Bununla beraber doktora tez konuları arasında da öncelikli alanlar (bilgi güvenliği, yapay 

zeka, büyük veri…) üzerinde çalışan doktora öğrencilerine burs desteği sağlanmaktadır. YÖK’ün 

belirlediği öncelikli alanlar arasında “Eğitimde Dijitalleşme” başlığının birkaç senedir yer alıyor alması 

bu duruma verilebilecek güzel örneklerden birisidir. Aynı zamanda YÖK tarafından 2019 yılında 

“Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” başlatılmıştır. Proje ile üniversitelere Öğrenme Yönetim 

Sistemi (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda teknik destek verileceği, öğretim üyeleri ile öğrencileri, 

öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla iletişime geçirerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında 

dijital ortamda da sürdürebileceği bildirilmiştir (Yükseköğretim Kurulu, 2019: yok.gov.tr). 

Yükseköğretimde dijital dönüşüm projesinin ardından TÜBİTAK ile ortaklaşa hazırlanan “YÖK Sanal 

Laboratuvar Projesi” 2020 yılında hayata geçirilmiştir. Proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik 

fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik 

laboratuvarı derslerinin sanal laboratuvar aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir (Yükseköğretim Kurulu, 

2020: yok.gov.tr). Verilen örneklerin, yükseköğretimde teknoloji tabanlı yaklaşımın ve dijitalleşmenin 

önemini ortaya koyduğu düşünülmektedir. 

Turizm endüstrisi gibi bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir hizmet alanında çalışacak 

personelin de bilgi teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması önemli bir konu olarak ön plana 

çıkmaktadır. Turizm endüstrisine nitelikli personel yetiştirme amacı taşıyan yükseköğretim kurumlarında 

bilgi teknolojisi temelli derslerin arttırılması ve öğretim tekniklerinin de bilgi teknolojilerine 

uyumlaştırılması önemli bir konu olarak görülmektedir (Okul, 2016). Turist rehberlerinin, turizm 

endüstrisinin öznesi konumunda olan turistlerle birebir ilişki içerisinde olmasından ötürü rehberlerin bu 

nitelikli personelin başında geldiği düşünülmektedir. Turist rehberliği mesleğini yürütmeye aday olan 

kişilerin mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilmesi için birçok niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bu 

niteliklerin başında ise bilgi düzeylerinin yeterliliği ve iletişim kabiliyetlerinin yüksek olması gelmektedir. 

Turizm rehberliği öğrencilerinin temel bilgi hazinesini oluşturan dersler olarak, arkeoloji, mitoloji, sanat 

tarihi, Türkiye Turizm Coğrafyası, dinler tarihi, uygarlık tarihi gibi alan dersleri ön plana çıkmaktadır. 

Yapı itibari ile çok yönlü olmayı gerektiren mesleklerden bir tanesi olan turizm rehberliği eğitiminin de 

çok yönlü olması gerektiği düşünülmektedir. Bu çok yönlülüğe katkı sağlayabilmek ve bilgi teknolojileri 

ile çok yakından ilişkisi olan turizm endüstrisinde güncel kalabilmelerini ve sürekli değişip gelişen insan 

ihtiyaçlarına ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla turizm rehberliği eğitiminde de bazı yeni öğretim 

metotlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu noktada sanal gerçeklik teknolojileri ön plana 

çıkmaktadır. 

Sanal gerçeklik teknolojileri (360 derece çekilmiş görüntüler, başa takılan akıllı telefon uyumlu sanal 

gerçeklik gözlükleri, simülasyonlar vb.) son yıllarda çeşitli alanlarda (tıp, tarih, sanat, müzik, coğrafya, 

yabancı dil, spor, astronomi, havacılık vb.) eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Turizm rehberliği 
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eğitiminde de sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceğine yönelik düşünceler oluşmaya 

başlamıştır (Şimşek, 2012; Pengshun, 2013). Araştırmanın sorunu, “Turizm rehberliği bölümü alan 

derslerinde sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanılması için gerekli olan materyal ve içerik nedir ve sanal 

gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımında düşük maliyet ve yüksek verimlilik nasıl 

sağlanabilir?” cümlesi ile ifade edilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, sanal gerçeklik 

uygulamalarının turizm rehberliği eğitiminde en düşük maliyetle ve en yüksek verimle nasıl 

uygulanabileceğini uzman görüşlerinden ve ikincil verilerden yararlanarak değerlendirmek; sanal 

gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği eğitiminde kullanımına yönelik bir öneri sunmak 

amaçlanmaktadır. 

Kavramsal Çerçeve 

Sanal Gerçeklik ve İşlevleri 

Sanal gerçeklik olarak değerlendirilebilecek ilk uygulama 1957 yılında Morton Heilig tarafından icat 

edilen ve 1962 yılında patenti alınan Sensorama Simulator (Heilig, 1962)’a dayansa da sanal gerçeklik 

teknolojisinin esas büyük gelişimini son 10 yılda gösterdiği ve bugün kullanıldığı anlamda sanal gerçeklik 

kimliğine büründüğü görülmektedir. Sanal gerçeklik teknolojilerinin yeni ve sürekli gelişim gösteriyor 

olması nedeniyle yapılan tanımlar birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak alanda 

yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde sanal gerçeklik tanımlarının bazı ortak yanlarının olduğu göze 

çarpmaktadır. Buradan hareketle sanal gerçekliğin bir çok araştırmacının (Barker, 1993; van Dam vd., 

2000; Lacrãmã ve Fera, 2007; Guttentag, 2010; Boas, 2013; Diemer vd., 2015; Nagata vd, 2017; Sherman 

ve Craig, 2018; Moro, Rita, Ramos ve Esperado, 2018) üzerinde uzlaşma gösterdiği, en fazla kabul gören 

bir tanımı şu şekilde yapılabilir: Bilgisayar tarafından oluşturulmuş, kullanıcının etkileşime girmesine 

imkan veren, kullanıcının duyularını uyaran, oradaymış gibi hissetmesini ve içine dalma hissini 

yaşamasını sağlayan ortamlardır. 

Sanal gerçeklik yeni bir ortam olmasından ötürü bazı araştırmacılar kullanılan cihazları sanal gerçeklik 

tanımı içine dahil etmekten kaçınmaya çalışmıştır. LaValle (2019) da bunlardan birisidir ve “bir 

organizmanın müdahale konusunda çok az farkındalığı varken veya hiç farkındalığı yokken, yapay duyu 

uyarımı yoluyla organizmada hedeflenen davranışı uyarmak” şeklinde sanal gerçekliği kullanılan cihazları 

içine katmadan tanımlamaya çalışmıştır.  

Genel olarak araştırmacıların üzerinde durduğu (Gutiérrez, Vexo ve Thalmann, 2008; Cummings ve 

Bailenson, 2016; Slater, 2018; Berkman ve Akan, 2019; Ausburn vd., 2019; Parong vd., 2020) sanal 

gerçeklik deneyimini fiziksel ve psikolojik açıdan tanımlayan iki temel faktör bulunmaktadır: “Bulunma 

hissi – Presence” ve “Dalma hissi – Immersion”. 

Sanal ortamlarda bulunma hissi birçok araştırmacı tarafından (Sheridan, 1992; Slater ve Usoh; , 1994; 

Barfield, Sheridan, Zeltzer ve Slater, 1995; Bystrom, Barfield ve Hendrix, 1999), katılımcıların 

bilgisayarla üretilen simülasyonun etkilerini deneyimlediklerinde fiziksel olarak bulundukları yerin 

dışında bir yerde olduklarını hissetme derecesi veya - “being there” - “sense of being there” - orada olma 

derecesi olarak tanımlanmaktadır. Slater ve Wilbur (1997) dalma hissi ve bulunma hissini birbirinden ayrı 

tuttuklarını belirtmektedir. Dalma onlara göre bir teknolojinin tanımıdır ve bilgisayar ekranlarının, 

katılımcının duyularına gerçekliğin kapsayıcı, kapsamlı, çevreleyen ve canlı bir yanılsamasını ne ölçüde 

sunabildiğini açıklamaktadır. Cruz-Neira vd. (1992), dalma hissinin bir sanal gerçeklik arayüzünün 

izleyiciye sağladığı görsel simülasyonun derecesi olduğunu ve katılımcının simülasyonun inandırıcılık 

derecesine göre dalma hissinin artacağını belirtmektedir.  

Dalma hissi, sanal gerçeklik uygulamasının kullanıcı arayüzünün fiziksel yapılandırması ile ilgilidir. Sanal 

gerçeklik sistemleri kuşatılmalı ortamlar (Head mounted display-HMD, Başa takılan görüntüleyiciler), 

yarı kuşatılmalı ortamlar (büyük projeksiyon ekranları) ve kuşatılmasız ortamlar (masaüstü tabanlı) 
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şeklinde sınıflandırılabilir. Sınıflandırma, kullanıcının simülasyon sırasında gerçek dünyayı ne kadar 

algılayabildiğine (görme, duyma, dokunma) bağlıdır (Gutiérrez, Vexo ve Thalmann, 2008:2). Mujber, 

Szecsi ve Hashmi (2004) sanal gerçeklik sistemi türlerini Tablo 1.’de olduğu gibi sınıflandırmaktadır. 

Tablo 1: Sanal Gerçeklik Sistemi Türleri 

Sanal gerçeklik sistemi Kuşatılmalısız 

ortam 

Yarı kuşatılmalı 

ortam 

Kuşatılmalı ortam 

Giriş birimi Fare, klavye, joystick Veri eldiveni, joystick Eldiven, ses komutu  

 

Çıkış birimi 

 

Standart çözünürlüklü 

monitör 

 

Geniş ekran monitör, 

Geniş ekran projektör 
sistemi, Çoklu 

televizyon projektör 

sistemi 

 

Başa takılan ekran, 

gözlük 

Çözünürlük Yüksek Yüksek Düşük-Orta 

İçinde olma hissi Yok-Az Orta-Yüksek Yüksek 

Etkileşim Düşük Orta Yüksek 

Fiyat Düşük Yüksek Çok yüksek 

Kaynak: Mujber, T. S., Szecsi, T., & Hashmi, M. S. (2004). Virtual reality applications in 

manufacturing process simulation. Journal of materials processing technology, 155, 1834-1838. 

Bowman ve McMahan (2007) sanal gerçeklik sistemlerinin görsel olarak dalma işlevini yerine 

getirebilmesi için gerekli bazı bileşenler olduğundan söz eder: 

 Görüş alanı (Field of view - FOV) - anında görüntülenebilen görsel alan boyutu, 

 Bakış alanı (Field of regard - FOR) - kullanıcıyı çevreleyen görme alanının toplam boyutu, 

 Ekran boyutu, 

 Ekran çözünürlüğü, 

 Stereoskopi - ek bir derinlik sağlamak için her bir göze farklı görüntülerin gösterilmesi, 

 Kafa tabanlı işleme - kullanıcının kafasının fiziksel konumuna ve yönüne göre görüntülerin 

görüntülenmesi (kafa izleme ile üretilir), 

 Aydınlatmanın gerçekçiliği, 

 Kare hızı ve 

 Yenileme hızı. 

Bowman ve McMahan’a (2007) göre dalma işlevinin, kullanıcıların bilgisayar masaüstlerinden aşina 

olduğu üst üste binen simgeler, pencereler, kontroller ve bildirimlerden kaynaklı bilgi dağınıklığını 

azaltacağını düşünmektedir. Bazı araştırmacılar bu sorunu sanal masaüstlerinde veya fiziksel monitörlerde 

çözmeye çalışmaktadır. Sanal gerçeklikte, sanal dünyalara ve görselleştirmelere bilgi eklendiğinde de 

benzer bir sorun yaşanabilir. Bununla birlikte, daha yüksek düzeyde dalma hissi ile bu karmaşa azaltılabilir 

ve çevrenin anlaşılırlığı artırılabilir. Özellikle, görüş alanı (FOV), bakış alanı (FOR) ve ekran 

çözünürlüğünün artması bu etkiye sahip olabilir.  

Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları 

Eğitim alanında sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımını konu edinen akademik çalışmaların 1992 yılı 

ve sonrasında sıklaşmaya başladığı görülmektedir (Helsel, 1992; Wickens, 1992; Osberg, 1993; Loftin, 

Engleberg ve Benedetti, 1993; Hedberg ve Alexander, 1994; Byrne ve Furness, 1994; Moore, 1995). 

Öğrencilerin simüle edilmiş bir ortamda yeni beceriler uygulayabileceği ortamların simülasyon tabanlı 

eğitim için kullanılabileceği yaklaşık son 30 yıldır tartışılmaktadır. Bunun nedenleri ise öğrencilerin 
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eğitim aldıkları alana yönelik tekrar yapabilecek olmaları, düzeltme yapma imkanlarının olması, başarısız 

olurlarsa herhangi bir tehlike olmaması ve düşük maliyetle uzaktan etkileşime imkan tanıması olarak 

görülmektedir. Jensen ve Konradsen (2018)’e göre doktorlar, pilotlar ve askeri personel için özel eğitim 

simülatörlerinin dışında sanal gerçeklik teknolojisinin eğitim ve öğretimde genel olarak uygulanabilecek 

bir seviyede olduğu kabul edilmemiştir. Bu sebeple bu fikirlerin tartışıldığını ancak uygulamaya 

geçirilemediğini belirtmişlerdir. Ancak son 10 yılda yapılan sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçekleştirilen 

uygulamaların artmaya başlaması ile eğitim ve öğretim alanında da etkili olabileceğini göstermiştir. Dalma 

hissi ve bulunma hissinden yoksun olan ve kullanıcıyı tam anlamı ile simüle edilmiş bir dünyanın içine 

sokmayan simülasyonlar, bir sanal gerçeklik teknolojisi olarak değerlendirilememektedir. Castelvecchi’ye 

(2016: nature.com) göre başa takılan ekran teknolojilerinin gelişim göstermesiyle beraber burada değişim 

yaşanmıştır. Özellikle Oculus Rift’in 2013 yılında yeni başa takılan ekran teknolojisini piyasaya sürmesi 

ve diğer firmaların da benzer rakip ürünler geliştirmesiyle bu teknolojiler hem daha kullanışlı hem de 

düşük maliyetli ve ulaşılabilir hale gelmiştir. Castelvecchi’ye göre Oculus Rift sanal gerçeklik teknoloji 

haber kanallarını değiştiren bir cihaz olmuştur. Böylece Sony, HTC gibi firmalar tarafından yakın fiyatlı 

ürünler, Google ve Samsung tarafından yapılan görece daha ucuz setler, bir akıllı telefonu sanal gerçeklik 

cihazına dönüştürebilmektedir. Günümüzde teknoloji firmalarının sürekli ürün geliştirmesi neticesinde 

sanal gerçeklik cihazlarının fiyatları daha da düşmüş ve nitelikleri de artmış durumdadır. Örneğin 

Google’ın üretmiş olduğu Cardboard oldukça düşük fiyatlara (25-30 TL) temin edilebilmektedir. Türkiye 

piyasasında akıllı telefon uyumlu bir sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı 40 – 50 TL civarlarından 

başlamaktadır. Bu gözlüklerin FOV değeri (görüş alanı) ise 85-95 derece civarındadır. Görüntü kalitesi ve 

FOV değeri daha yüksek olan gözlüklerin fiyatları ise aranılan niteliklere ve markaya göre farklılık 

göstermesine rağmen fiyat anlamında erişilebilir durumdadır. Böylece, Castelvecchi’nin de belirttiği gibi 

eğitim kurumlarında özel bütçelere gerek duyulmadan maliyetler araştırmacı tarafından dahi 

karşılanabilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu durum sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim amaçlı 

kullanılmasının çok daha uygulanabilir hale geldiğini göstermektedir ve bu alandaki deneysel çalışmaların 

da hız kazandığı görülmektedir (Roussou ve Slater, 2017; Makransky ve Lilleholt, 2018; Vesisenaho vd., 

2019; Checa ve Bustillo, 2020).  

Sanal gerçeklik teknolojilerini eğitim süreçlerine dahil ederken öğrencilerden, ders ortamında öğrendikleri 

konuları hayattaki durumlar ile bütünleştirmeleri, karşılaştırma yapmaları ve yeni öğrenmeler sağlamaları 

beklenmektedir. Buna yönelik olarak eğitim sistemlerinde davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşım, 

yapılandırmacı yaklaşım gibi bazı yeni öğrenme yaklaşımları ön plana çıkmaya başlamıştır. Moore (1995) 

davranışların mekanik kontrolüne odaklanan davranışçı öğrenme teorisinin ve zihne odaklanan bilişsel 

öğrenme teorisinin tarihsel olarak teknolojik gelişmelerle çakıştığını belirtmektedir. Yapılandırmacı 

öğrenme teorisi ise öğrencilerin kendi gerçekliklerini oluşturmasına ya da en azından deneyimlerine ilişkin 

algılarına göre yorumlamasına, bu nedenle bir bireyin bilgisinin kişinin önceki deneyimlerinin bir işlevi 

olmasına odaklandığı için diğer teorilerden ayrılmaktadır (Jonassen, 1994). Sanal gerçeklik ile en çok 

uyum gösteren yaklaşımın da yapılandırmacı öğrenme teorisi olduğu görülmektedir (Winn, 1993; Dede, 

1995). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim, öğrencilerin sınav başarısından daha çok yeni 

öğrenmeler gerçekleştirmesine odaklanmaktadır. von Glasersfeld’e (1996) göre yapılandırmacılığın iki 

ana yönü vardır. Birincisi, öğrenme, özümseme yerine bilgi oluşturma sürecidir. Her öğrenci bilgiyi kendi 

dünyasına yönelik algılarına ve anlayışlarına göre oluşturmaktadır. Bu nedenle, herkes farklı bir anlam 

veya kavram oluşturmaktadır. İkincisi ise, bilginin, öğrencinin deneyimlediği ve bilgiyi oluşturduğu çevre 

ile oldukça ilişkili olmasıdır. Chen’e (2003) göre, bu süreçte öğrenmenin kalıcı olması hedeflenmektedir 

ve öğrenmenin kalıcı olması etkileşim teorisini temel almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım ise öğrenme 

ortamında bağlamı ve çevreyi vurgulamaktadır. Böylece, öğrencilerin yeni bilgileri öğrenirken içinde 

bulundukları çevrenin, o bilgileri hangi bağlamda öğrendiklerinin ve nasıl bir yol izleyerek öğrendiklerinin 

önemli olduğu söylenebilmektedir.  
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Winn’e (1993) göre, sanal gerçekliğin yapılandırmacı öğrenme teorisi ile uyumlu olabilmesinde dalma 

hissi kilit bir rol oynamaktadır. Yapılandırmacı teoriye göre, bilgi oluşumu asla tamamen paylaşılamayan 

birinci şahıs deneyimlerinden doğmaktadır. Daldırıcı sanal gerçeklik de katılımcı ile bilgisayar arasında 

bir sınır görevi gören arayüzü kaldırarak birinci şahıs deneyimlerine imkan tanımaktadır. Bu konuda sanal 

gerçeklik teknolojisinin birinci planda olduğu düşünülmektedir. Winn’e (1993) göre, metin, konuşma dili 

veya bilgisayar gibi bir sembol sisteminin aracılık ettiği herhangi bir öğrenme, kaçınılmaz olarak kişinin 

kendisinin değil, başkasının deneyiminin bir yansıması olmaktadır. Oluşturduğumuz dünya hakkında bir 

başkası ile iletişim kurmak için bir sembol sistemi kullanmak zorunda olmak, o kişinin dünyamızı bizim 

bildiğimiz şekliyle bilmesine asla imkan vermemektedir. Buradan hareketle, sanal bir dünyaya dalmak, 

bilgiyi doğrudan kişinin kendi deneyiminden oluşturmayı sağlamaktadır.  

Huang, Rauch ve Liaw’ın (2010) çalışmasına göre sanal öğrenme ortamlarında yapılandırmacı öğrenme 

teorisine dayalı; kalıcı öğrenme, rol alma, işbirlikçi öğrenme, problem tabanlı öğrenme ve yaratıcı 

öğrenme olmak üzere uygulanabilecek 5 strateji bulunmaktadır. Aiello, D'Elia, Di Tore ve Sibilio (2012) 

ise bu öğrenme ortamlarında, yeni deneyimlerin daha önceden deneyimlenenlere eklenemeyeceğini 

belirtmiştir. Geri bildirim eylemi yoluyla bilgi gözden geçirilir ve yeniden düzenlenir. Gerçekleşen bilgi 

kendi anlamını kazanır ve gerçekleştiği bağlamla ilişkisi bulunur. Böylece, uyarım ne kadar fazla ise 

öğrenmeyi de o kadar teşvik eder. Bu durum, eğitim açısından bakıldığında geleneksel bilgi aktarımından 

pasifliğe neden olmasından ötürü vazgeçen ve yerine çevre ile etkileşimi artırarak etkili bilgi oluşturmayı 

sağlayan bir öğrenme modeli kullanmanın mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. 

Christou’ya (2010) göre, insanlar deneyimler edinerek, çevreleriyle etkileşime girerek ve duyularını 

kullanarak öğrenirler. Sanal gerçeklik, gerçek dünyadan türetilen duyusal girdiyi bilgisayar simülasyonu 

tarafından oluşturulan duyusal girdiyle değiştiren bir teknolojidir. Gerçek dünyadaki hareketlere ve 

insanların doğal davranışlarına cevap vererek etkileşim sağlar. Bu bakımdan sanal gerçeklik, öğrencinin 

senaryoları ve durumları hayal etmek yerine deneyimlemesine imkan tanıyan bir ortam sağlayarak 

öğretime yardımcı olabilecek güçlü bir kaynak olabilmektedir. Pantelidis (2010) ise eğitimde sanal 

gerçeklik uygulamalarının kullanılma nedenlerini şu şekilde ifade etmektedir: 

 Sanal gerçeklik, görsel temsillerin güçlü yönlerinden yararlanarak yeni görselleştirme biçimleri ve 

yöntemleri sağlar. Malzemenin sunumu için alternatif bir yöntem sağlar. 

 Bazı durumlarda, sanal gerçeklik bazı özellikleri, süreçleri ve benzerlikleri diğer yollardan daha 

doğru bir şekilde göstererek, bir nesnenin aşırı yakından incelenmesine, uzak bir mesafeden 

gözlem yapılmasına ve başka yollarla kullanılamayan alanların ve olayların gözlemlenmesine ve 

incelenmesine imkan tanır.  

 Sanal gerçeklik öğrencileri motive eder.  

 Etkileşim gerektirir ve pasiflikten ziyade aktif katılımı teşvik eder.  

 Sanal dünyalarla metin girişi kullanan işbirliğine dayalı sanal gerçeklik gibi bazı sanal gerçeklik 

türleri, işbirliğini teşvik eder veya gerektirir ve sosyal bir atmosfer sağlar. 

 Sanal gerçeklik, öğrencinin normal bir ders programıyla sabitlenmeyen geniş bir zaman dilimi 

boyunca kendi seviyelerinde bir deneyim yaşamasına imkan tanır.  

 Engelli bireylerin başka türlü yapamayacakları bir deney veya öğrenme ortamına katılmalarına 

imkan sağlar.  

 Dil engellerini aşar.  

 Metin erişimli sanal gerçeklik, diğer kültürlerdeki öğrencilerle eşit iletişim fırsatı sağlar ve 

öğrencinin farklı kültürlerde bir kişinin rolünü üstlenmesini sağlar. 

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımı belirtilen nedenlerle yarar sağladığı düşünülerek 

son dönemlerde hızlı bir artış göstermektedir. Google Scholar üzerinde arama yapıldığında özellikle 2017 
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yılından bu yana, dil öğrenimi, tıp eğitimi, sağlık çalışanlarının eğitimi, müzik eğitimi, astronomi eğitimi, 

fizik eğitimi, tarih eğitimi, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi gibi çok zengin ve 

çeşitli alanlarda sanal gerçekliğin kullanımını ele alan akademik çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Şimşek ve Can (2019) araştırmalarında yükseköğretimde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımını ele 

alan çeşitli çalışmaları incelemişlerdir. 2013-2018 yılları arasında yükseköğretimde sanal gerçeklik 

kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle tıp (%40), eğitim (%23) ve mühendislik (%20) 

alanlarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda çalışmaların 2017-2018 yıllarında artış gösterdiği 

ve büyük çoğunluğunun ABD’de yapılmış olduğu görülmektedir. Sonuç olarak ise yükseköğretimde sanal 

gerçeklik kullanımı ile ilgili çalışmaların ise oldukça az olduğu belirtilmektedir. Bu noktadan bakıldığında 

sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanımını ele alan çok daha fazla akademik çalışmaya 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Eğitiminde Kullanımı 

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimde kullanımına yönelik çok çeşitli alanlarda çalışmalar olmasına 

rağmen, turizm rehberliği eğitimi özelinde sanal gerçeklik uygulamalarını ele alan bazı çalışmaların 

olduğu görülmektedir (Vidal vd., 2003; Na ve Weihua, 2012; Şimşek, 2012; Pengshun, 2013; Chen ve 

Mo, 2014; Chiaoa, Chenc ve Huang, 2018; Wang ve Wang, 2019). Vidal vd. (2003), bir turist rehberinin 

günlük yaşamını simüle eden sanal gerçeklik ortamlarında yabancı dil öğretimini ele almış ve sanal 

ortamların rehberlerin dil öğreniminde etkili bir yardımcı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Şimşek (2012) 

çalışmasında, turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımının sağlayacağı 

yararları kavramsal olarak ele almıştır. Na ve Weihua (2012), turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe 

başlamadan önce turizm yerleri hakkında geniş bilgi sahibi olmaları ve iyi iletişim becerilerine sahip 

olmalarını sağlamak için bir simüle edilmiş kurs tasarlamıştır. Çalışmada sanal gerçeklik destekli eğitim 

simülasyonunun, turizm rehberi eğitiminin verimliliğini ve etkinliğini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Pengshun (2013), turist rehberlerinin eğitimi için sanal bir uygulama odası tasarlamış ve bunun turist 

rehberlerinin eğitiminde kullanılmasının; öğretimin modernleşme düzeyini geliştireceğini, öğretim 

koşullarını büyük ölçüde iyileştireceğini ve turist rehberlerinin mesleki eğitiminin yeni dönemi için güçlü 

bir destek sağlayacağını belirtmiştir. Guoliang ve Guolin, (2013), Fuzhou şehrinin çekimlerini yaparak 3 

boyutlu bir turist rehberi eğitim sistemi tasarlamıştır. Chen ve Mo (2014), turist rehberlerinin eğitiminde 

kullanmak üzere 3 boyutlu turistik yerlerin bulunduğu bir program geliştirmiş ve katılımcıların bu 

uygulamaya yönelik geribildirimlerinin tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir. Chiaoa, Chenc ve Huang, 

(2018), kültür turizmi eğitimi için çevrimiçi bir sanal turist rehberliği platformu oluşturmuş ve öğrencilerin 

platformu kullanımının öğrenme üzerinde etkin olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmanın sonucuna 

göre, öğrenciler sanal dünyada öğrendikten sonra bir varış noktasının kültürel özellikleri ve çevresindeki 

ortamlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuşlardır. Wang ve Wang (2019) ise çalışmalarında, 

geleneksel turist rehberi eğitiminde staj imkanlarının, zamanın, maddi kaynakların ve güvenliğin yetersiz 

oluşunun hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorunlar olduğunu belirtmişler ve Unity3D tabanlı bir 3 

boyutlu sanal turist rehberi eğitim sistemi önerisinde bulunmuşlardır. Yapılan çalışmaların genel olarak 

bir sanal gerçeklik ile eğitim sistemi tasarlayarak öneri sunduğu veya sanal gerçeklikten ziyade 3 boyutlu 

tasarımlarla yapıldığı ve başa takılan ekran teknolojilerinin henüz gelişmemiş olduğu dönemlerde 

gerçekleştirildikleri için çalışmalarda genellikle masaüstü sanal gerçeklik sistemlerinin kullanılmış olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının farklı görsel 

içeriklerle, farklı bölgelerde, yeni teknolojilerin kullanılarak akademik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir.  

Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik destekli öğretim modelinin sağlayacağı avantajlar hususunda 

araştırmacıların genel olarak hem fikir oldukları görülmektedir (Şimşek, 2012; Na ve Weihua, 2012; 

Pengshun, 2013; Chen ve Mo, 2014; Wang ve Wang, 2019). Bu konuda genel olarak, turizm rehberliği 

eğitiminde saha uygulamalarının fazla olmasından kaynaklanan yüksek maliyetin sanal gerçeklik 
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uygulamaları ile azaltılabileceği; geleneksel öğretim metotlarında olmayan etkileşimin sanal gerçeklik 

destekli öğretim yoluyla sağlanarak rehberlik eğitiminde niteliğin daha da artırılabileceği; öğrencilerin 

fantastik bir ortamda bulunacak olmalarından ötürü daha kalıcı öğrenmeye sahip olabilecekleri; sanal 

ortamın fiziksel ortama göre daha güvenli, risksiz ve çevreci olacağı gibi avantajlardan bahsedilmektedir.  

Akıllı telefonların insanların gündelik hayatının bir parçası haline gelmesi ile beraber insanlara 

telefonlarında kolaylıkla erişebilecekleri ve kullanabilecekleri birçok akıllı telefon uygulaması da 

sunulmaya başlamıştır. Sanal tur uygulamaları da bunlar arasındadır. Dünyada turistik çekiciliği fazla olan 

yerler sanal gerçeklik uygulamaları ile sunulmaktadır, hatta bu turlara bir de sanal tur rehberi 

eklenebilmektedir (Lee, Dünser, Nassani, Billinghurst, 2013; Ianneo, 2017; Sim, 2018; Argyriou, 

Economou ve Bouki, 2020). Bu konuda verilebilecek farklı örnekler mevcuttur ancak en ön plana çıkanı 

Google’ın Expeditions uygulamasıdır. Google Expeditions, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 1000’in 

üzerinde sanal gerçeklik turuyla dünyayı keşfetmelerine imkan tanıyan kapsamlı bir eğitim uygulamasıdır. 

Bu araçlar sayesinde sınıftan ayrılmadan köpek balıklarıyla yüzülebilmekte, uzaya çıkılabilmekte ve daha 

pek çok şey yapılabilmektedir (Google Support, 2020; support.google.com). Google yetkililerinin 

açıklamasına göre, dünyanın her yanındaki okulların eğitim platformlarını nasıl Expeditions’a adapte 

edebilecekleri ile ilgili yaptıkları incelemeler sonunda tüm öğrencilerin sanal gerçeklik mikrofonlu 

kulaklıkla sunulan etkileyici deneyimlerden her zaman yararlanamadıkları tespit edilmiştir. Küresel salgın 

döneminde hibrit eğitime geçişle birlikte okulların Expeditions’ı etkili şekilde kullanması konusunda 

ortaya çıkan zorluklar nedeniyle bu durumun daha da gerçeklik kazandığı belirtilmektedir. Bu sebeple 

Expeditions sanal gerçeklik turlarından herkesin yararlanmasını sağlamak amacı ile turların büyük bir 

kısmını Google Arts & Culture’ın ücretsiz sitesine ve uygulamasına taşımaya karar vermişlerdir. Ancak, 

Arts & Culture'ın içeriği geliştikçe Google Expeditions uygulaması artık indirilemeyecektir ve 30 Haziran 

2021 itibarıyla sanal turlara erişilemeyecektir (Google for Education, 2020; edu.google.com). Expeditions 

uygulaması ile sanal sınıf oluşturulabilmekte ve uygulama içerisinde yer alan veya sonradan yüklenen 360 

derece içeriklere sınıfa katılan herkes erişebilmektedir. Burada eğitmenler öğrencilere görüntülerle 

uygulama üzerinden ders anlatabilmektedir. Aynı uygulama içerisinde yine Google’ın Tour Creator 

uygulaması ile kullanıcıların kendi oluşturdukları turlara erişim sağlanarak sanal turlar da 

yapılabilmektedir. Oluşturulan sanal tur grubuna aynı ağ grubunda olan turistler katılabilmektedir ve tur 

rehberleri burada kendi grubuna 360 derece görüntüler eşliğinde anlatım yapabilmektedir. Bu gelişmeler 

göz önünde bulundurulduğunda geleceğin turist rehberi olacak öğrencilerin, dönemin teknolojik imkanları 

ile çalışmaya ayak uydurabilmeleri açısından da sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği 

eğitiminde kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Profesyonel Turist Rehberi Yönetmeliği’nde yer alan turizm rehberliği sertifika programında yer alması 

gereken temel dersler şu şekildedir (Resmî Gazete, 2014): 

a) Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı. 

b) Turist rehberliği meslek dersi. 

c) Türkiye’nin turizm coğrafyası ve turizm tanıtımı. 

d) Genel Türk Tarihi ve Kültürü. 

e) Arkeoloji. 

f) Mitoloji. 

g) Sanat tarihi. 

h) Dinler tarihi ve sosyoloji. 
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ı) Edebiyat. 

i) Genel sağlık bilgisi ve ilk yardım. 

j) Sosyal davranışlar ve iletişim. 

k) Anadolu medeniyetleri tarihi. 

Yönetmelikte yer alan sertifika programında bulunması gereken dersler ile önlisans ve lisans düzeyinde 

turizm rehberliği programlarında bulunan dersler tamamen aynı olmamakla birlikte temel olarak benzerlik 

göstermektedir. Turizm rehberliği lisans programlarında, yönetmelikte yer alan sertifika programında 

bulunması gereken derslere ek olarak; Bizans Sanatı, Selçuklu Sanatı, Osmanlı Sanatı, Avrupa Sanatı, 

İslam Sanatı, Antik Çağlarda Günlük Yaşam, Anadolu El Sanatları, Türk Folklörü, Düşünce Tarihi, 

Uygarlık Tarihi, Türkiye Faunası, Türkiye Florası gibi çeşitli dersler de bulunmaktadır (Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2020: akademik.adu.edu.tr). Bu noktadan bakıldığında, 

yönetmelikte bulunan dersler ve lisans düzeyinde yer alan dersler birlikte değerlendirildiğinde turizm 

rehberliği eğitiminde yer alan derslerin genel bir çerçevesini sunmaktadır. Bu dersler çerçevesinde sanal 

gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği eğitimine uygunluğu önceki bölümlerde anlatılan geçmiş 

uygulamalar neticesinde değerlendirilebilir. Buna göre, coğrafya (Stojšić vd., 2016; Lv, Li ve Li, 2017; 

Lv ve Li, 2015), sanat (Yoon, 2010; Chen ve Gao, 2019), mimari (Fonseca vd., 2018; Tschirschwitz vd., 

2019), sağlık bilgisi (King vd., 2018; Kyaw vd., 2019), arkeoloji (Slator vd., 2001; Morgan, 2009), iletişim 

(Harris, Kemmerling ve North, 2002; Shorey vd., 2020), dil bilgisi (Symonenko vd., 2020; Parmaxi, 2020) 

içerikli derslerin sanal gerçeklik kapsamlı içerik üretildiği takdirde uygun olduğunu söylemek 

mümkündür. Yönetmelikte ve lisans programlarında yer alan derslerin de büyük bir çoğunluğunun 

belirtilen tarzda içerikleri olduğu görülmektedir. Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik 

uygulamalarının kullanımına yönelik genel bir değerlendirme yapılacak olursa, sanal gerçeklik 

uygulamalarının rehberlik eğitiminde kullanılmaya oldukça uygun olduğu düşünülmektedir. Yakın 

gelecekte sanal turların, sanal rehberlik uygulamalarının daha da yaygınlaşacağı, eğitimde amaçlı 

kullanılan sanal gerçeklik teknolojilerinin ve uygulamalarının daha da gelişeceği göz önünde 

bulundurulduğunda, turizm rehberliği öğrencilerinin bunlara ayak uydurmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının 

kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu alanda daha fazla akademik araştırmanın 

yapılmasında yarar görülmektedir. 

Yöntem 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımı ile ilgili birçok araştırma (Byrne ve 

Furness, 1994; Moore, 1995; Roussou ve Slater, 2017; Makransky ve Lilleholt, 2018; Vesisenaho vd., 

2019; Checa ve Bustillo, 2020)  mevcuttur. Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımının 

sağladığı yararlardan bazıları, öğrenciye motivasyonel değer katma, farklı öğrenme ortamları sağlama, 

anlatılan konuya öyküsellik katma, deneyimlenebilme, konuya doğal bir arayüz sağlama diğer bir ifadeyle 

anlaşılır bir yol sunma şeklinde belirtilmektedir (Wickens, 1992). Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde 

öğrencilerin kendilerinin yaşadıkları ortamlarla etkileşimde bulunarak öğrenmeleri en üst düzeye 

çıkarabilmektedir. Geçmiş çalışmalar incelendiğinde turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik 

uygulamalarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir (Na ve 

Weihua, 2012; Chen ve Mo, 2014; Chiaoa, Chenc ve Huang, 2018). Turizm rehberliği eğitiminin bilgi 

donanımının yanında, uygulamalı olarak da desteklenmesi gereken bir program olması göz önünde 

bulundurulduğunda, rehberlik öğrencilerinin eğitim sürecinde sanal gerçeklik uygulamaları ile bilgi 

düzeylerinin desteklenmesinin, hiç görmedikleri veya bulunmadıkları varış noktalarını sanal gerçeklik 

uygulamaları ile deneyimlemelerinin eğitimi daha etkili ve yararlı bir şekile dönüştüreceği 



Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Bölüm Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Öneri   

 
 

40 
 
 

düşünülmektedir (Şimşek, 2012; Na ve Weihua, 2012; Pengshun, 2013). Burada, turizm rehberliği 

eğitiminin tümüyle sanal gerçeklik uygulamalarına adapte edilmesinden ziyade eğitimi destekleyici iyi bir 

araç olarak yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceyle çalışmada, sanal gerçeklik uygulamalarının 

turizm rehberlerinin eğitiminde düşük maliyetle ve yüksek verimle nasıl kullanılabileceğine dair sonuçlar 

elde etmek ve bir uygulama önerisi ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı kullanılması konusunda belirtilen yararlar turizm 

eğitimi için de geçerlilik taşımaktadır. Turizm rehberlerinin etkileşimli öğrenme ortamlarında yer 

almaları; turistlerle birebir anlatım ortamında bulundukları konularda özgün deneyimler sunabilmeleri, 

anlatacakları konuları özümseyebilmeleri ve deneyimleyebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Buradan 

hareketle, sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği eğitiminde kullanımına yönelik 

uygulamaların geleceğin turizm rehberleri için önemli faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Bununla 

beraber, turizm eğitimi alanında literatür incelendiğinde ise sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim amaçlı 

kullanımı hususunda uygulamalı çalışmaların oldukça az olduğu göze çarpmaktadır (Vidal vd., 2003; 

Şimşek, 2012; Pengshun, 2013; Wang ve Wang, 2019). Bu araştırmada geçmiş çalışmalarda turizm 

rehberliği eğitimine yönelik tasarlanan sanal öğrenme ortamlarının yeni sanal gerçeklik teknolojileri ile 

nasıl düşük maliyetle ve yüksek verimlilikle oluşturulabileceğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Böylece araştırmanın, ülkemizde turizm rehberliği eğitimi verilen kurumlara ve turizm rehberliği bölümü 

öğretim elemanlarına sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanılması konusunda yeni fikirler 

vereceği veya yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, araştırmanın turizm rehberliği eğitimi 

alanında sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımı konusunda öneriler sunacak olması nedeni ile önem 

taşıdığı düşünülmektedir. 

Araştırma Yöntemi 

Araştırma Sorunu: Bu araştırmanın temel aldığı sorun, “Turizm rehberliği bölümü alan derslerinde sanal 

gerçeklik teknolojilerinin kullanılması için gerekli olan materyal ve içerik nedir ve sanal gerçeklik 

uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımında düşük maliyet ve yüksek verimlilik nasıl sağlanabilir?” 

cümlesi ile ifade edilmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik araştırma soruları şu şekildedir: 

Araştırma sorusu 1: Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması için 

gerekli olan materyaller nelerdir? 

Araştırma sorusu 2: Turizm rehberliği eğitiminde kullanılacak olan materyallerin nitelikleri ne olmalıdır 

ve içerikleri nasıl hazırlanabilir? 

Araştırma sorusu 3: Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılmasında en 

düşük maliyet ve en yüksek verim nasıl sağlanabilir? 

Bu araştırmada, araştırma sorununun çözümüne yönelik olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. 

Araştırmanın sorunu, bir uygulamanın en uygun şekilde nasıl yapılabileceğini ele aldığı için nitel 

yaklaşımın uygun olduğu düşünülmüştür. Nitel araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken 

o konunun “ne kadar” veya “ne derece iyi” olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir bakış açısı elde 

etmek isterler (Büyüköztürk vd., 2016: 244). Bu araştırmada turizm rehberliği bölümünde sanal gerçeklik 

uygulamalarının eğitim amaçlı kullanımının ne gibi yararlar sağlayacağı literatür taramasından elde edilen 

ikincil veriler ışığında incelenmiştir. Rehberlik bölümü alan derslerinde sanal gerçeklik teknolojilerinin 

nasıl en uygun şekilde uygulanabileceğini belirlemek amacı ile ise uzman görüşlerine başvurulmuştur.) 

Görüşme, katılımcıya bir dizi açık uçlu soruların sorularak belirli bir konu üzerindeki düşünce ya da 

gözlemlerinin toplanması şeklinde ifade edilmektedir (Kozak, 2014: 89). Uzman görüşüne 

başvurulmasının sebebi: araştırmacının araştırmayı tasarlamaya başladığı zaman önüne çıkan soruların 

ancak uzman görüşü ile belirlenebilecek olmasıdır. Mayıs – Haziran 2018 döneminde sanal gerçeklik 
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teknolojileri ile benzer uygulamaları daha önce gerçekleştirmiş uzmanlar araştırılmış ve 1 tane İzmir’de 2 

tane de İstanbul’da ikamet eden uzmana ulaşılmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde bu konuda daha 

önce çalışan çok fazla uzman olmaması nedeni ile 3 uzmana ulaşılabilmiştir. Görüşmenin kimlerle 

yapılacağı ve kaç kişi ile görüşme yapılacağının araştırmanın soruları ve araştırmanın amacına bağlı 

olduğu belirtilmektedir (Punch, 2014: 171). 2 uzman ile 2018 yılı mayıs ve haziran aylarında yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, 1 tanesi ise vakit ayıramadığı için yazılı olarak aynı dönemde görüşme 

formunu ulaştırmıştır. Uzmanların ikisi bilgi teknolojisi alanında hizmet veren şirketlerin yöneticisi diğeri 

ise iki uzmanın yönlendirmeleri neticesinde ulaşılmış olan sanal gerçeklik içeriği oluşturmak için çekim 

yapacak olan bir profesyonel elemandan oluşmaktadır. Görüşmelerde araştırmacının konu ile ilgili 

soracağı soruların belli bir çerçevesi olduğu için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Uzmanlara öncelikle turizm rehberliği eğitiminin yapısı, öğrencilere kazandırılması hedeflenen öğrenme 

çıktıları, sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması amaçlanan derslerin içerikleri ve turizm rehberliği 

mesleği hakkında bilgiler verilmiştir. Benzer uygulamaları (örneğin sanal müze uygulaması, ören yeri 

veya tarihi mekanların 360 derece çekimlerinin yapılması ve bir web sitesi veya akıllı telefon uygulaması 

üzerinden sunulması vb.) zaten geçmişte gerçekleştirmiş olan uzmanların turizm rehberliği eğitiminde 

kullanılması amaçlanan uygulamalar hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldukları tespit edilmiştir. 

Sonrasında, araştırmada ele alınan düşük maliyet ve yüksek verimin nasıl sağlanabileceği sorusuna 

yönelik olarak internet üzerinde gerçekleştirilen piyasa araştırması ile uzmanlardan alınan görüşlerin 

desteklenmesi sağlanmıştır. Piyasa araştırması internette elektronik pazaryeri olarak hizmet veren 

platformlar ve ülkemizde oldukça sık kullanılan e-ticaret siteleri (teknosa, mediamarkt, vatan, n11, 

hepsiburada vb.) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplanan birincil veriler nitel araştırma analiz 

tekniklerinden içerik analizi ile çözümlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Piyasa araştırmasından elde edilen 

ikincil veriler ise birincil verileri desteklemesi amacı ile kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma  

Araştırmada öncelikle derslerde kullanılacak içeriğin nasıl hazırlanacağı uzman görüşlerinden yola 

çıkarak ele alınmıştır. İlk araştırma sorusu olan “Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik 

uygulamalarının kullanılması için gerekli olan materyaller nelerdir?” sorusuna yönelik olarak katılımcılara 

turizm rehberliği eğitiminde kullanılacak olan materyallerin neler olabileceği sorulmuştur. Sanal gerçeklik 

destekli turizm rehberliği derslerinde kullanılacak olan materyallerin; bilgisayar uyumlu veya akıllı telefon 

uyumlu sanal gerçeklik gözlükleri, derslerde kullanılacak olan (şehirler, mekanlar, müzeler, sanat eserleri 

vb.) fotoğraf veya video şeklinde 360 derece çekimi yapılmış içerikler, içeriklerin cihazlara aktarılacağı 

bir web sitesi veya akıllı telefon uygulaması, sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanılması için gerekli olan 

akıllı telefon veya bilgisayarlar olduğu belirlenmiştir. 

İkinci araştırma sorusu olan “Turizm rehberliği eğitiminde kullanılacak olan materyallerin nitelikleri ne 

olmalıdır ve içerikleri nasıl hazırlanabilir?” sorusuna yönelik olarak katılımcılara gerekli materyallerin 

nitelikleri ve içeriklerin nasıl hazırlanabileceği sorulmuştur. Buna göre oluşturulacak sanal gerçeklik 

içerikleri 360 derece çekilmiş videolardan oluşturulmak istenirse nasıl, fotoğraflardan oluşturulmak 

istenirse nasıl durumlarla karşılaşılacağı ortaya koyulmuştur. 
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Tablo 2: Video veya Fotoğrafla Oluşturulacak Sanal Gerçeklik İçeriklerinin Uygulanabilirlik Açısından 

Karşılaştırılması 

360 derece video  360 derece fotoğraf  

Yüksek maliyet Daha düşük maliyet 

Çok fazla veri kullanımı Daha az veri kullanımı 

Yüksek veri depolama alanı ihtiyacı Daha düşük veri depolama alanı ihtiyacı 

Yüksek aktarma hızı ihtiyacı Var olan aktarma hızı yeterli 

Alt yapının yetersizliği Alt yapı daha uygun 

Üst seviye cihazlar gerekli Orta seviyede cihazlar yeterli 

 

Turizm rehberliği bölümü alan derslerinde kullanılacak sanal gerçeklik destekli ders içeriği 360 derece 

çekilmiş video ile hazırlanmak istediği takdirde öncelikle yüksek maliyet ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Hazırlanacak içeriğin görüntü kalitesinin yüksek olması için 6000-7000 dolar arasında cihaz masrafı 

ortaya çıkmaktadır. İçerikleri kullanacak öğrenciler görüntüleri arka planda indirmek zorunda olacağından 

video olarak yapıldığında yüksek çözünürlük çok fazla veri kullanımı anlamına gelmektedir. Ülkemizde 

internet servisinin alt yapı durumu göz önünde bu sistemin henüz oturmuş olduğu söylenememektedir. 

Bunlara rağmen uygulama hayata geçirilse ve bir sunucu üzerinden çalıştırılsa bile çok fazla veri 

kullanımına sebebiyet verecektir. Akıllı telefonların veya bilgisayarların hızı ve depolama alanları göz 

önüne alındığında bu durumun da büyük bir sorun teşkil edeceği düşünülmektedir. Aynı zamanda bu 

gereklilikler sağlandığında dahi akıcı bir oynatım elde edebilmek için üst seviye cihazlara ihtiyaç 

duyulacaktır. Örneğin bilgisayarların veya akıllı telefonların bellek ve işlemci hızı en yüksek olan 

modellerine ihtiyaç duyulacaktır ve kullanılacak sanal gerçeklik gözlüklerinin de bir o kadar yüksek 

kalitede olması gerekecektir. 

Ders içeriklerinin 360 derece fotoğraf ile hazırlanacak olması durumunda videoya göre çok daha az yer 

kaplayacağı belirlenmiştir. İçerikler fotoğraf şeklinde çekildiğinde sistem fotoğrafları binlerce küçük 

parçaya bölmektedir ve yükleme aşamaları gösterilen alana ve ne kadar yakınlaştırıldığına göre 

yüklenmektedir. Bu sebeple çok daha hızlı bir yükleme işlemi yapılabilecektir. Fotoğrafla hazırlanan 

içerik öğrencilerin kullanması için sanal gerçeklik gözlüklerine aktarılacaktır. Bu görüntüler bir bilgisayar 

üzerinden bilgisayar uyumlu sanal gerçeklik gözlüklerine dağıtılabilir, ancak bilgisayar uyumlu 

gözlüklerin maliyeti daha yüksek olduğu için burada akıllı telefon uyumlu sanal gerçeklik gözlükleri tercih 

edilebilecektir. Uygulama maliyetinin en ucuz şekli ders içeriğini oluşturan görüntüleri mobil uyumlu bir 

web sayfası üzerinden, akıllı telefondaki mobil uygulamaya yönlendirme yaparak olmaktadır.  Bu noktada 

da Google ve Apple gibi uygulama platformu sahibi firmalara uygulamanın yayınlanması için ödenecek 

bir maliyet çıkmaktadır. Bu platformlarda uygulamayı yayınlamak için açılması gerek hesap ücreti çok 

yüksek değildir. Ancak fiyatlandırma dolar üzerinden yapıldığı için değişiklik gösterebilmektedir. 

Üçüncü araştırma sorusu olan “Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının 

kullanılmasında en düşük maliyet ve en yüksek verim nasıl sağlanabilir?” sorusuna yönelik olarak 

katılımcılara gerekli olan bütçenin planının ne olduğu sorulmuş ve internet kanalı ile gerçekleştirilmiş 

piyasa araştırmasından elde edilen ikincil veriler ile desteklenmiştir. Buna göre, kendi sistemi ile çalışan 

bir sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı 400-500 TL arasında farklılık göstermektedir. Sanal gerçeklik 

uygulamaları ile yapılacak derslerdeki öğrenci sayısı bu noktada önem taşımaktadır. Örneğin, 10 kişilik 

bir sınıfta bu maliyet 400x10=4000 TL şeklinde olurken öğrenci sayısı arttıkça gözlük ihtiyacı da 
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artacağından maliyet yükselmektedir. Gözlüklerin sistem kablosuz internet ağı üzerinden çalışacaktır, ana 

bilgisayarda kurulan bir sunucudan gözlüklere görüntü 2 saniye içinde ulaştırılabilecektir. Sınıftaki tüm 

öğrencilerin aynı anda aynı görüntüyü görmeleri için böyle bir sistem kullanılabilir. Bu işlem için gerekli 

olan yazılımın maliyeti ise ortalama 2.000-3000 TL arasındadır. Profesyonel çekimleri yapacak olan 

elemanın yol giderleri, araştırmada yer alan en maliyetli bölgeler göz önüne alındığında (Örneğin, 

Göbeklitepe, Divriği Ulu Camii…) tek yön olarak bilet fiyatları ortalama 300 TL civarındadır. Konaklama 

gideri ise farklılık göstermektedir. Çekimlerin yapılabilmesi için balıkgözü lens ihtiyacı bulunmaktadır. 

Piyasa fiyatı 10000 TL civarında olan bu balıkgözü lens istenirse kiralanabilmektedir veya bu hizmeti 

verecek olan firmanın veya personelin yeterli teknik ekipmanı kendisi sağlaması durumunda çekim ücreti 

ona göre oluşturulabilmektedir. Yalnızca çekim ücreti ise mekan başı 2500 TL olarak belirlenmiştir, ancak 

profesyonel elemana veya firmaya göre farklılık gösterebilmektedir. 

Ders kapsamında ihtiyaç duyulan içerik, yukarıda belirtildiği gibi kurumlar veya öğretim 

elemanları tarafından belli bir maliyet karşılanabiliyorsa oluşturulabilir. Bu maliyet görece yüksek olması 

nedeniyle bazı eğitim kurumlarında karşılanamayabilir. Burada öğretim elemanlarının kendilerinin içerik 

oluşturabileceği bazı alternatifler bulunmaktadır. Google’ın hazırlamış olduğu Google Expedition 

uygulaması ile insanlar kendi çekmiş oldukları 360 derece görüntüleri yükleyebilmekte ve bu uygulama 

üzerinden diğer kişilerle paylaşabilmektedir. Aynı zamanda uygulama üzerinde sanal tur yaparken konu 

anlatımı da yapılabilmektedir. Bu uygulamaya yüklenecek içerik öğretim elemanı tarafından 

belirlenecektir, ancak bunun için de 360 derece çekim yapan bir kameraya ve içerik oluşturulmak istenen 

yere gidip çekim yapmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada daha düşük maliyetli ve daha kolay 

ulaşılabilir olan bir yönteme başvurulabilir. Bu yöntem daha önceden çekimleri yapılmış ve bir web 

sitesine yüklenerek insanlarla paylaşılmış olan bir hizmet bulmak olacaktır. İnternet üzerinde açık erişim 

olan ve ücretsiz olarak sunulan daha önceden çekimleri yapılmış yerler bulunmaktadır. Bu kapsamda ören 

yerleri, camiler, saraylar, hamamlar, kiliseler, şehirler vb. turizm rehberliği alan derslerinin içeriğinde yer 

alan birçok mekanın çekimleri ücretsiz olarak bazı web sitelerinde (Google Arts & Culture, 

3dmekanlar.com, 360tr.com vb.) ve onların oluşturduğu mobil uygulamalarda yer almaktadır. Örneğin 

3dmekanlar.com isimli web sitesi dünyada ve Türkiye’de bulunan birçok tarihi ve kültürel mekanın 360 

derece çekilmiş içeriklerini barındırmaktadır ve çekim kaliteleri de oldukça yüksektir. Bu ve benzeri 

uygulamalar akıllı telefon uyumlu sanal gerçeklik gözlükleri ile kullanılmaktadır. Böylece hazır çekimler 

olduğu için hem yeniden çekim zahmetine girilmeyecek hem de ücretsiz olduğu için ayrıca bir maliyet 

ortaya çıkmayacaktır. Bu şekilde yapılacak olan bir sanal gerçeklik uygulamalı derste öğrenciler kendi 

akıllı telefonlarına bu uygulamaları indirerek içerikleri izleyebileceklerdir. Burada sadece akıllı telefon 

uyumlu sanal gerçeklik gözlüklerine ihtiyaç duyulacaktır ve piyasada uygun fiyata satılan (50-60 TL) 

gözlüklerle bu dersler işlenebilecektir. İnternet üzerinde sunulan bu ücretsiz hizmetlerdeki içerikler 

derslerin bütün konularını kapsamayabilir, ancak geleneksel yöntemle eğitim devam ederken önemli 

görülen ve içeriği hazır olan bazı konular bu uygulamalar kullanılarak öğrencilere anlatılabilir. Örneğin 

arkeoloji dersinde, Priene, Milet, Didim, Bergama, Aphrodisias antik kentleri, Bizans Sanatı dersinde 

İstanbul’daki Büyük Ayasofya, Osmanlı Sanatı dersinde Sultanahmet Cami bu kapsamda ele alınabilecek 

güzel örneklerdir. Bunun gibi verilecek birçok örnek bulunmaktadır. Derslerin içeriğine göre ve öğretim 

elemanı tarafından önemli görülen konular belirlenerek sanal gerçeklik uygulamaları ile dersler belirtilen 

şekilde işlenebilir. Ulaşılan bulgulardan hareketle sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği 

bölümü alan derslerinde düşük maliyetle ve yüksek verimle uygulanabilmesi için sunulan öneri Tablo 3.’te 

görülmektedir. 
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Tablo 3: Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Bölümü Alan Derslerinde Kullanımına 

Yönelik Bir Model 

Ders İçerik Materyal 

 

Tarih, coğrafya, sanat, 

müzecilik gibi görselliğin ön 

planda olduğu dersler 

(Türkiye Turizm Coğrafyası, 

Arkeoloji, Sanat Tarihi, 

Müzecilik vb.) 

 

 

Açık erişim ve ücretsiz 

mobil uygulamalarda yer 

alan ören yerleri, müzeler, 

camiler, kiliseler, saraylar, 

hanlar ve kervansaraylar, 

şehirler vb. 

 

Akıllı telefonlar, hizmet 

amaçlı kurulmuş ücretsiz 

web siteleri veya akıllı 

telefon uygulamaları, akıllı 

telefon uyumlu sanal 

gerçeklik gözlükleri 

 

Sonuç 

Bu araştırmada öğrenme üzerinde sağladığı yararlar nedeni ile eğitim alanında giderek yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği bölümü alan derslerinde 

kullanımına yönelik bir öneri sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda uzman görüşlerinden elde 

edilen birincil veriler ve piyasa araştırmasından elde edilen ikincil veriler ışığında bir model sunulmuştur.  

Araştırmada turizm rehberliği bölümü alan derslerinde kullanılacak olan 360 derece içeriklerin video 

şeklinde oluşturulmak istenmesi durumunda maliyetin yüksek olacağı ve uygulanabilirlik açısından bazı 

teknik sorunlar ve alt yapının yetersiz oluşu gibi sorunlar ile karşılaşılacağı ortaya koyulmuştur. Sanal 

gerçeklik uygulamalarının derslerde kullanılmasına için gerekli olan 360 derece içeriklerin fotoğraf 

şeklinde oluşturulmasının daha düşük maliyetli ve daha uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir. 

Sanal gerçeklik teknolojilerinin her geçen gün daha da gelişiyor olması ile eğitim amaçlı kullanılacak 

sanal gerçeklik uygulamalarının maliyeti de giderek azalmaktadır. Örneğin internet üzerinde sunulan 

ücretsiz web sitelerinde yer alan hazır 360 derece çekimlerin kullanılması halinde maliyet in sadece 60-90 

derece FOV değeri olan (Psotka, 1995) akıllı telefon uyumlu sanal gerçeklik gözlüklerine indirilebildiği 

ortaya koyulmuştur. Bu sonuç Castelvecchi’nin (2016) çalışması ile paralellik göstermektedir.  

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılmasının öğrencilerin özümseme ve öğrenme 

düzeylerinin artırdığı belirtilmektedir (Roussou ve Slater, 2017; Innocenti vd., 2019). Turizm rehberliği 

eğitimi özelinde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımı ele alan çalışmaların ise kısıtlı olduğu göze 

çarpmaktadır (Na ve Weihua, 2012; Şimşek, 2012; Pengshun, 2013; Chen ve Mo, 2014; Chiaoa, Chenc 

ve Huang, 2018; Wang ve Wang, 2019. Bu sebeple sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği 

eğitiminde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını ve kalıcılık düzeylerini ortaya koyan deneysel 

çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada sanal gerçeklik uygulamalarının turizm 

rehberliği eğitiminde kullanımına yönelik nitel veriler kullanılmıştır. İleride bu alanda yapılacak olan 

çalışmalarda turizm rehberliği öğrencilerine sanal gerçeklik uygulamaları ile dersler verilerek deneysel 

sonuçlar elde edilebilir. Böylece sanal gerçeklik uygulamalarının öğrenme deneyimi ve kalıcı öğrenme 

üzerindeki etkisine yönelik deneysel kanıtlar sunulabilir.  

Turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik destekli öğretim modeli kullanılarak öğrencilerin meslek 

hayatlarında sürekli tur düzenleyecekleri ve anlatacakları mekanları deneyimleyerek öğrenmeleri önemli 

görülmektedir. Yapılandırmacı öğrenme teorisinde belirtildiği gibi öğrencilerin bilgiyi kendi 

deneyimlerinden yola çıkarak oluşturmalarının, bilgiyi özümsemelerini ve kalıcı öğrenmelerini sağlaması 

anlamında turizm rehberliği eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılması yararlı 

görülmektedir.  
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Turizm rehberliği eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel 

alınarak sanal gerçeklik uygulamalarının derslerde kullanımına yönelik öğretim elemanları tarafından 

benzer uygulamalar derslerde yapılabilir. Böylece öğrencilerin öğrenme deneyimleri doğrudan 

gözlemlenerek olumlu ve olumsuz durumlar ortaya koyulabilir ve bunlara yönelik çözüm yolları 

geliştirilebilir. Bu tarz derslerde sanal gerçeklik uygulamaları kullanılırken bazı çalışmalarda (Freina ve 

Canessa, 2015; Kaleci, Tepe ve Tüzün, 2017) belirtildiği gibi 15-20 dk gibi kısa sürelerle sanal gerçeklik 

cihazlarının kullanımı sınırlandırılarak baş ağrısı, baş dönmesi, göz yorgunluğu gibi kısa süreli fizyolojik 

rahatsızlıkların da azalması sağlanabilir  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin, turist rehberliği alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara karşı bakış 

açılarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi tekniği ile 

elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları, yoğunluk örneklemesine göre oluşturulmuş, katılımcılara kartopu örneklem 

yöntemi ile ulaşılmıştır. Sekizer kişilik iki ayrı grup toplanmıştır. İlk grupta yeralan turist rehberlerinin eğitim derecesi 

lisans, ikinci grupta yer alan turist rehberlerinin eğitim derecesi ise lisansüstüdür. Çalışma Yapılan görüşmelerde elde 

edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, turist rehberliği alanında yapılan 

çalışmaların yöntemleri konusunda, lisans eğitim seviyesindeki turist rehberlerinin görüşme ve gözlem tekniğini anket 

tekniği yerine daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Yüksek lisans mezunu turist rehberlerinde, turizm işletmeciliği 

alanında yüksek lisans yapmış katılımcılar anket tekniğini daha fazla desteklerken diğer alanlarda yüksek lisans yapan 

turist rehberleri görüşme ve gözlem tekniklerine daha olumlu baktıklarını belirtmişlerdir. Her iki grupta da turist rehberliği 

alanında yapılan akademik çalışmalarda, meslek sorunlarına yeterince çözüm üretilmediği, araştırmayı yapanların 

mesleğe dair kısıtlı bilgiye sahip oldukları, çok fazla aynı içerikli konuların çalışıldığı ve meslek odalarının akademik 

araştırmalara doğru şekilde destek olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma turist rehberliği alanında çalışma yapan 

araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunarak tamamlanmıştır. 

Anahatar Kelimeler: Turist Rehberliği, Akademik Çalışma, Turizm 

The Attitude of Tourist Guides Towards Academic Studies in Tourist Guidance 

Abstract 

The aim of this study is to determine the perspectives of tourist guides on scientific studies in the field of tourist guidance. 

Qualitative research methods were used in the study. The data were obtained by focus group interview technique. The 

participant group, which was formed according to the density sampling, was reached with the snowball sampling method. 

Focus group interviews were conducted with two separate groups of eight people each. The education degree of the tourist 

guides in the first group is undergraduate, and the education degree of the tourist guides in the second group is graduate. 

Descriptive analysis method was used in the analysis of the data obtained from the interviews. As a result of the study, it 

was seen that the undergraduate tourist guides preferred the interview and observation technique more for the purpose of 

the survey technique in terms of the methods of the studies in the field of tourist guidance. In the postgraduate tourist 

guides, the participants with a master's degree in tourism management stated that they supported the survey technique 

more, while the tourist guides who had a master's degree in other fields stated that they had a more positive view of 

interview and observation techniques. In the academic studies conducted in the field of tourist guidance in both groups, 

it was concluded that there were not enough solutions to occupational problems, the researchers had limited knowledge 

about the profession, too many subjects with the same content were studied, and professional chambers did not properly 

support academic research. The study was completed by making various suggestions to researchers working in the field 

of tourist guidance. 

Keywords: Tourist Guidance, Academic Study, Tourism 
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Giriş 

Turizm endüstrisi, pek çok farklı sektörden farklı paydaşı içinde barındıran, dolaylı ve doğrudan pek çok 

meslek grubunu etkileyen bir yapıya sahiptir (Walker ve Walker; 2010). Bu yapı içerisinde yer alan 

seyahat işletmeleri, dağıtım kanalı işlevi görmesi açısından büyük önem arz ederken, her geçen gün daha 

fazla talep gören tur ve paket tur organizasyonlarının pazarı da giderek büyümektedir (Shapley, 2006). 

Turist rehberleri ise hem tur ve paket tur faaliyetlerinin gerçekleşmesi sürecinde kilit bir rol oynamakta 

hem de toplumların ve kültürlerin kaynaşmasında etkin bir görev üstlenmektedirler (Batman, vd. 2001; 

Holloway, 1981). Alan yazınında turist rehberliği mesleğine dair yapılmış pek çok tanıma rastlansa da en 

çok kabul gören tanımlardan biri Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu’nun (WFTGA) yapmış 

olduğu tanımdır. Bu tanıma göre turist rehberi (WFTGA: 2020): “Yurtiçi ya da yurtdışından gelen grup 

ya da bireysel ziyaretçilere, onların tercih ettikleri dilde, bir bölge ya da şehirde anıtlar, müzeler, doğal 

ve kültürel çevre ve tarihi yerlerde kılavuzluk eden, eğlendirici bir yorumla bunları ziyaretçilerine 

aktaran, yetkili otorite tarafından tanının kişilerdir.” Türkiye’de turist rehberliği mesleği, Cumhuriyet 

öncesi dönemlere kadar uzanan bir geçmişe sahip olmakla beraber (Çimrin, 1995) 2012 yılında çıkan 6323 

sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu sayesinde kendi meslek yasasına sahip olan nadir mesleklerden 

biri konumunda olduğu görülmektedir.   

Turist rehberliği mesleği Türkiye’de hem mesleği icra eden kişi sayısı açısından geniş bir popülasyona 

hem de üniversite eğitiminin neredeyse her kademesinde kendisine yer edinmiş bir eğitim ağına sahiptir. 

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) verilerine göre, Türkiye’de bir odaya üyeliği bulunan toplam turist 

rehberi sayısı 11192’dir (TUREB, 2020). Eğitim faaliyeti sürdüren 48’i lisans 21’i ön lisans olmak üzere 

toplam 69 turizm/turist rehberliği programı bulunmaktadır (OSYM, 2020). Buna ek olarak tezli ve tezsiz 

yüksek lisans programları da mevcuttur. İlgili bölümlerde görev yapmakta olan toplam 283 

akademisyenden 52 tanesi de turist rehberidir (Köz, 2020). Hem sayı olarak geniş bir kitleye ulaşması, 

hem de her kademede eğitim seviyesine sahip olması turist rehberliği ile ilgili yapılan akademik yayınların 

önemini daha da arttırmaktadır. Bu sebeple turist rehberliği alanında yayınlanan çalışmaların, turist 

rehberliği mesleğini ne kadar yansıttığı, sorunlara ne derece çözümler üretebildiği ve turist rehberlerince 

ne kadar dikkate alınıp, katkı vermeye gönüllü olunduğu önem taşımaktadır. Bu önem hem mevcut 

durumun analizi için hem de bu alanda yapılacak sonraki çalışmaların daha verimli olabilmesi açısından 

dikkate değerdir. 

Bu çalışmada turist rehberlerinin, turist rehberliği alanında yapılan akademik çalışmalara olan tutumları 

değerlendirilmektedir. Alan yazını incelendiğinde, turist rehberliği alanında yapılan çalışmalara yönelik 

bibliyometrik analiz merkezli incelemelerin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda ulusal 

kongreler, çeşitli makale ve tez veri tabanları incelenmektedir. Fakat turist rehberlerinin bu bilimsel 

çalışmalara karşı tutumları, ne derece faydalandıkları, içeriklerine dair düşünceleri ya da katılım gösterme 

hususundaki niyetleri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Turist rehberliği alanında yapılan çalışmaların doğrudan turist rehberleri tarafından değerlendirilmesi ve 

akademik çalışmaların sektörel yansımalarının ortaya konulması bu çalışmanın en güçlü yanını 

oluşturmaktadır. Çalışma bu noktada turist rehberliği alanında çalışmayı düşünen araştırmacılara turist 

rehberlerinin ne tarz çalışmalara destek verme ve katılım gösterme hususunda daha fazla gönüllü 

oldukları, akademik çalışmalardan neler bekledikleri ve veri elde etme yöntemlerine karşı nasıl 

yaklaştıklarına dair yol gösterici nitelikte olması ile alan yazınında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
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Kavramsal Çerçeve 

Turist rehberliği mesleğinin kendi meslek yasasına sahip olan nadir mesleklerden biri olması yanı sıra, 

turizm fakülteleri içerisinde neredeyse tam doluluk oranına sahip bölümlerden biridir (TUADER, 2020). 

Bu da talep gören bir alan olduğunun göstergelerinden biri olarak yorumlanabilir. Her ne kadar kendi 

eğitim kademeleri arasında çeşitli sorunlar olduğu belirtilse de (Çakmak, 2018) ön lisans ve lisans eğitimi 

ile beraber tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimlerinin verildiği bir alan olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

Bu yoğun üniversite tabanlı eğitim ise hem alandaki akademisyen sayısını hem de mezun sayısını her sene 

arttırmaktadır. Alan yazını incelendiğinde turizm rehberliği ile ilgili yapılan çalışmaların giderek arttığı, 

mesleğe dair güncel sorunlar, kariyer problemleri, turlarda yaşanan sorunlar gibi pek çok alt başlığın daha 

fazla ele alındığı gözlenmektedir (Güzel vd., 2014; Çetin ve Kızılırmak, 2012; Eser ve Şahin, 2020; 

Çakmak, 2019). Ayrıca turizm alanında yazılmış tezlerde de özellikle 2015 yılından sonra turist rehberliği 

konularının daha yoğun şekilde tez konusu olarak ele alındığı belirtilmektedir (Zengin ve Atasoy, 2020). 

Mesleğe dair yapılan tüm bu akademik çalışmalara ek olarak son dönemlerde turist rehberliği alanında 

yapılan çalışmaları inceleyen bilimsel çalışmalar da artış vardır. Bu alanda yapılan bibliyometrik 

çalışmalar 2015 yılında başlamış olsa da (Şahin ve Acun, 2015) 2020 yılında da benzer açılardan akademik 

çalışmaları inceleyen pek çok çalışma yayınlanmaya devam etmektedir (Zengin ve Atasoy, 2020; Özsoy 

ve Çokal 2020).  

Alanda rastlanan ilk çalışma Şahin ve Acun’un (2015) ulusal turizm kongrelerinde sunulan rehberlik 

konulu çalışmalar üzerine yaptıkları bibliyometrik analizdir. Bu çalışmada turist rehberliği üzerine 

yazılmış bildirilerde en çok çalışılan alanın turist rehberliği eğitimi olduğu görülmektedir. Araştırmalarda 

veri toplamak için genelde anket tekniğinin kullanıldığı, analizlerin ise ağırlıklı olarak faktör analizi ile 

gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

Çapar vd. (2018) çalışmalarında turist rehberliği alanında yapılan akademik çalışmaları incelemiştir. Bu 

çalışmada Türkiye’deki 2015 yılı itibariyle artan tez sayıları aksine uluslararası tezlerde turizm rehberliği 

alanında son yıllarda yazılmış tez sayısının giderek düştüğü, “sürdürülebilirlik, kültür, hizmet kalitesi, 

eğitim, rol, yorumlama, meslek, kültür, performans, memnuniyet/tatmin, etik, imaj” kelimelerinin konu 

başlıklarında sık geçen ifadeler olduğu belirtilmiştir. 

Zengin ve Atasoy (2020) turist rehberliği alanındaki lisansüstü tezlerin bibliyometrik çerçeveleri üzerine 

yaptıkları araştırmada özellikle 2015 yılından sonra alanda yazılan tez sayılarındaki artışa dikkat 

çekmişlerdir.  Aynı çalışmada tamamlanan tezlerin ağırlıklı olarak turizm rehberliği alanında hizmet 

kalitesi,  turist memnuniyeti ve kişisel gelişim konularının ele alındığı sonucuna varılmıştır.  

Özsoy ve Çokal’ın (2020) yaptıkları çalışmada yazılan tezlerin 2015-2016 seneleri itibari ile artışta olduğu 

bilgisine ek olarak tamamlanan bu tezlerin %80,5’inin nicel yöntemler ile gerçekleştirildiği, verilerin 

anketler aracılığı ile toplandığı bildirilmiştir. 

Genel olarak turist rehberliği alan yazınında yapılmış akademik çalışmalara bakıldığında, nicel 

çalışmaların araştırmalarda daha çok tercih edildiği ve verilerin toplanmasında anket tekniğine 

başvurulduğu görülmektedir. Bununla beraber eğitim, kişisel gelişim ve müşteri memnuniyeti gibi 

konuların yoğun olarak çalışıldığı, veri kaynağı olarak ise turist rehberleri ve turistlerin kullanıldığı 

gözlenmektedir. 

Uygulamalı bir alan olan turizmde, doğrudan meslek erbaplarının kendi alanlarında yapılan çalışmalara 

karşı tutumları o alanda yapılan çalışmaların daha başarılı olması ve sektörel yönlendirmelerde yol 

gösterici olması açısından önemli olduğu düşünülebilir. Turist rehberliği alanında meslek erbaplarının 

fikir ve düşüncelerini değerlendiren çalışmaların çok fazla olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda Eker ve 
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Zengin (2016) turist rehberliği eğitiminin değerlendirmesini turist rehberleri ile birlikte yaptığı 

çalışmalarında üniversitelerin verdiği teorik eğitimin yetersiz kalındığı, meslekte ihtiyaç duyulan temel 

becerilerin öğretilmesi hususunda yeterli olunmadığı sonucuna varılmıştır. Aşkın’ın (2020) turist 

rehberliği lisans eğitim sistemi akademisyenler ve öğrencilere ek olarak turist rehberlerinin de fikirlerinin 

alındığı çalışmasında, turist rehberlerinin müfredatları yetersiz bulduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin turist rehberliği alanında yayınlanan bilimsel çalışmalara olan 

bakış açılarının belirlenmesidir. Turist rehberliği alanında gerçekleştirilen akademik yayınlara yönelik pek 

çok çalışma bulunsa da çalışmaların turist rehberleri tarafından ne şekilde değerlendirildiğine ilişkin 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışma konu ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi 

olunması amacı ile tümevarım mantığı üzerinde kurulmuş, araştırma nitel araştırma yöntemleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler odak grup görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Odak grup 

görüşmeleri, nitel veri toplama sürecince önemli bir işlevi olan, grup dinamiklerinin kullanılarak 

derinlemesine bilgiye ulaşmanın hedeflendiği, belirli bir konuda belirli özelliklere sahip bir grup insanın 

bir araya getirilerek grup içi, iletişimin sağlandığı görüşme yöntemidir (Kozak; 2014; Tracy, 2020). 

Çalışmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan, yoğunluk örneklemi ile 

oluşturulmuştur. Amaçlı örneklemler, nitel araştırmalarda kullanılan, olasılıksal özelliği bulunmayan elde 

edilmek istenen bilgiye ulaşılabilecek çeşitli ölçüt ve kıstasların belirlenip katılımcıların seçildiği 

örneklem türüdür (Corbin ve Strauss, 2015; Merriam, 2009). Bu örneklem türünün alt gruplarından biri 

olan yoğunluk örneklemi, araştırmalarda en zengin veriyi sağlayabilecek, hedeflenen bilgiyi araştırmacıya 

sunabilecek katılımcıların seçildiği örneklem çeşididir (Silverman, 2013). Bu örneklemde araştırmacının 

incelediği olguya dair ön bilgi ve tecrübesinin olması gerekmektedir (Patton, 2018). Çalışmaya katılım 

gösteren turist rehberlerine kartopu örneklem yöntemi kullanılarak tespit edilmiş. Kartopu örneklem 

zengin veri elde edilebileceği düşünülen kişilere ulaşmak için kullanılan etkin bir yöntemdir (Creswell, 

2013). Burada araştırmacı konu ile ilgili yetkin kişilere “Kimlerle görüşmeye başlamalıyım ?” sorularını 

sorarak yeni katılımcılara ulaşmaya çalışır (Flick, 2014). 

Amaçlı örneklem kapsamında çalışmaya katılacak turist rehberlerinde aşağıdaki özellikler aranmıştır:  

 En az beş yıldır eylemli olarak turist rehberliği yapıyor olmak. 

 En az üçer adet anket ve görüşme yöntemi ile bilgi toplayan bilimsel çalışmaya katılmış olmak. 

 1. Grup için en az lisans seviyesinde eğitim tamamlamış olmak. 

 2. Grup için en az yüksek lisans seviyesinde eğitim tamamlamış olmak. 

Çalışma kapsamında kontrollü olarak iki görüşme grubu oluşturulmuştur. İki farklı grubun arasındaki tek 

fark tamamlamış oldukları son eğitim kademelerinin seviyeleridir. Bu farklılaşmanın amacı lisansüstü 

seviyede bilimsel çalışma yürütmüş turist rehberleri bu şekilde çalışma yürütmemiş rehberler arasında bir 

fark olup olmadığının anlaşılmasıdır.  

Odak grup görüşmeleri, yarı yapılandırılmış görüşme formları ile tamamlanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmeler önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan soru listesi eşliğinde, alınacak 

yanıtlardan hareketle her türlü sorunun katılımcılara yönetilmesi imkanını sunan ve nitel araştırmalarda 

sıklıkla tercih edilen bir görüşme yöntemidir (Bilim,2015) . Odak grup görüşmeleri öncesi katılımcılara 

hangi konularda sorular sorulacağı ve alınacak cevaplara göre görüşmelerin devam edeceği bu doğrultuda 

bildirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde önceden belirlenen ayrıntılı soru ifadeleri yerine daha 

esnek sorulara yer verilir. Görüşmelerde elde edilen bilgilerden yeni sorular türetilerek derinlemesine bilgi 
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alma hedeflenmektedir (Merriam, 2009). Yarı yapılandırılmış görüşmelerde katılımcılara yöneltilecek 

soruların şu üç konu başlığı doğrultusunda olacağı bilgisi verilmiştir: 

 Çalışmalarda ele alınan konular, 

 Çalışmalarda kullanılan bilimsel dil ve anlatım, 

 Çalışmalarda kullanılan bilimsel bilgi ve bilgi alma yöntemi, 

Katılımcılardan elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz, verilerin 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanması ile gerçekleştirilen bir nitel veri analizi 

türüdür. Araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 

yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer vererek özetlenmiş ve yorumlanmış şekilde bilgileri 

okuyucuya sunar (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Çalışma toplam 16 adet turist rehberinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 8 kişilik iki ayrı odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 3 soru üzerinden görüşmelerin gerçekleştiği toplantılar 3 oturum olarak 

tamamlanmış her oturumda gruplar ile tek soru üzerinden tartışma yapılmıştır. Her bir oturum 40 dakika 

sürmüş, görüşmeler 05.09.2020-25.09.2020 tarihleri arasında online konferans ile yapılmıştır.  

Bilimsel çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik, çalışmanın bilimsel niteliği açısından önem arz etmektedir.  

Geçerlik, ölçülmek istenen şeyin gerçekten ölçülmesini sorgularken güvenirlik ise araştırma sonuçlarının 

tekrarlanabilirliğini ifade eden kavramlardır (Ayazlar, 2015). Bu kavramların nitel araştırmalarda 

aranması nicel çalışmalara göre farklılık arz etmektedir. Nicel çalışmalarda çeşitli istatistik hesaplar ile 

geçerlik ve güvenirlik test edilirken nitel araştırmalarda, araştırmanın uygulanması noktasında alınan 

tedbirler ile bu nitelikler sağlanmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2016) betimsel analiz yapılan nitel 

çalışmalarda geçerliğin sağlanması için katılımcılardan doğrudan alıntılar verilmesini önemli bir ölçüt 

olarak görmektedir. Güvenilirlik konusunda ise çalışmalarda Guba ve Lincoln (1985) tutarlılık, Erlandson 

vd. (1993) ise teyit edilebilirlik aramaktadır.  Bu çalışmada bulgular kısmında da sürekli olarak doğrudan 

alıntılar verilerek sorulardan elde edilen yanıtların yorumlaması yoluna gidilmiştir. Tutarlılık ve teyit 

edilebilirlik noktasında ise görüşmelerin grup halinde olması ve ortaya konulan her fikrin grup içerisinde 

tartışılması tutarlı ortamı yaratmış, görüşmelerden elde edilen sonuçlar grup üyelerine gönderilip onay 

alınarak teyit edilebilirlik ilkesi sağlanmıştır.  

Bulgular 

Çalışmada toplanan veriler üç alt başlık halinde ele alınmıştır. Bunlar çalışmalarda ele alınan konular, 

bilimsel dil ve anlatım ile bilgi alma yöntemleri şeklindedir. Tablo 1’de odak gruplara katılım gösteren 

turist rehberlerinin kokart alma şekilleri, yıl olarak meslekte bulunma süreleri ile lisans ve yüksek lisans 

alanlarına dair bilgiler bulunmaktadır. 
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Tablo 1: Katılımcılara ait bilgiler 

1. Araştırma Grubu 2. Araştırma Grubu 

Katılımcı 

no 

Kokart 

Alma 

Şekli 

Lisans 

Alanı 

Meslekteki 

süresi (yıl) 

Katılımcı 

no 

Kokart 

Alma 

Şekli 

Yüksek 

Lisans Alanı 

Meslekteki 

süresi (yıl) 

K1 Bakanlık 
Kursu 

Tarih 12 K9 Lisans Turizm İşletme 6 

K2 Bakanlık 
Kursu. 

Arkeoloji 14 K10 Lisans Turizm İşletme 9 

K3 Lisans Turizm 
Rehberliği 

7 K11 Bakanlık 
Kursu 

Sanat Tarihi 14 

K4 Bakanlık 
Kursu 

İnşaat 
Mühendisi 

16 K12 Lisans Turizm İşletme 5 

K5 Lisans Turizm 
Rehberliği 

8 K13 Bakanlık 
Kursu 

Sanat Tarihi 17 

K6 Bakanlık 
Kursu 

Sanat 
Tarihi 

17 K14 Lisans Turizm İşletme 6 

K7 Lisans Turizm 

Rehberliği 

8 K15 Bakanlık 

Kursu 

Arkeoloji 13 

K8 Bakanlık 
Kursu 

Fizik 16 K16 Bakanlık 
Kursu. 

Coğrafya 13 

 

Katılımcılara ait bilgileri incelediğimizde 1. grup katılımcılarının yarısından fazlası bakanlık kursu 

mezunu olup lisans eğitimlerinin turizm alanı dışında olduğu görülmektedir. 2012 yılından sonra Turist 

Rehberliği Meslek Yasasının çıkması dolayısı ile bakanlık kurslarının açılması seyrekleşmiştir. Bu sebeple 

de ilgili grupta yer alan kurs mezunu katılımcıların meslekte bulunma süreleri 10 ve üstü şeklinde 

gözlenmektedir. 2. grup incelendiğinde yüksek lisans eğitimini turizm işletmeciliğinde yapan 

katılımcıların çalışma kartlarını lisans turizm rehberliği eğitimi sonrası aldıkları dikkat çekmekte, bakanlık 

kursu ile çalışma kartına sahip olan rehberlerin yüksek lisans yönelimlerinin sanat tarihi, arkeoloji ve 

coğrafya gibi alanlarda olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmelerden de hareketle akademik kariyer 

merkezli hareket eden turist rehberlerinin turizm işletmeciliği bölümünden yüksek lisansa yöneldikleri 

bilgisi edinilmiş, meslekte uzmanlık yönlü kariyer yöneliminde olan turist rehberlerinin turizm dışında 

tarih – coğrafya konulu alanlara yöneldikleri gözlenmiştir. 

Akademik çalışmalarda ele alınan konular 

Görüşmelerde, gruplara yöneltilen ilk sorular, akademik çalışmalarda ele alınan konulara yönelik 

olmuştur. Turist rehberliği alanında yapılan ampirik çalışmalarda turist rehberleri önemli bir bilgi kaynağı 

teşkil ettiğinden anket (Kırcı Tekeli, 2020) ya da görüşmelerde (Akpınar, 2020) veri turist rehberlerinin 

mesleki deneyimleri yolu ile elde edilmeye çalışılmaktadır, gözlemler ise turlarda gerçekleşmektedir 

(Acar, 2018). Bu sebeple katılımcılara kendilerinden bilgi alınmak istenen konular, konu başlıkları ve 

çalışmalara dair genel fikirleri sorulmuştur.  

1. Araştırma Grubu 

1. Araştırma grubu akademik çalışmaların konularına yönelik genel olarak çok olumlu olmayan bir bakış 

açısına sahip olduğu gözlenmektedir. Akademik çalışmalarda ele alınan konuların birbirini tekrar eden 

konular olması, özellikle tez çalışmalarda tezi yöneten ya da yazan kişilerin turist rehberliği mesleki 

deneyimine sahip olmaması, sektörel çözümler sunamaması veya sunulan önerilerin işlerliğinin olmaması 

büyük bir tepki çekmektedir. Çalışmalardaki tekdüzeliğin, sonraki farklı çalışmalara katılma motivasyonu 

hususunda olumsuz etkide bulunduğu dile getirilen bir başka sorundur. Konu ile ilgili yapılan belli başlı 

yorumlar şu şekildedir: 
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“Bakın açık konuşacağım kusura bakmayın konular gerçekten çok başarısız. Sektör ile saha ile, meslekle 

ve sorunları ile alakası yok.” K1 

“Odalardan bize mail yolu ile anket gönderildikçe bakmaya çalışıyorum ama konular o kadar birbiri ile 

o kadar yakın ki. Güya bana turda yaşadığım sorunları içeren bir anket hazırlamış ama o anketteki sorular 

ile turda yaşananlar arasında alaka yok”K3 

“Son zamanlarda meslek sorunları ile ilgili yapılan çalışmaların arttığını gördüm bence bunlar güzel 

gelişmeler. Fakat rehberlerin de bu çalışmalara destek olması lazım” K5 

“Sürekli mail geliyor çalışma anketi doldurulması için, konuya bakıyorum güya meslekteki bir sorunu ele 

almış ama sorun orada ele alındığı şekli ile gerçekleşmiyor. Merak edip tezi yöneten hocaya baktığımda 

rehberlik ile alakası olmayan kişileri görüyorum” K6 

“Hep aynı konular. Özgün konuya çok az rastlıyorum. Gerçekten bir çözüm üretmeye yarayacak nitelikte 

sorularla çok az karşılaşıyorum” K7 

 “Ele alınan konularda mesleki tecrübe eksikliği çok ciddi şekilde göze batıyor. Sorun denmiş öyle bir 

sorun yok, çözüm önerileri getirmiş sahada karşılığı yok. Önermek için öneride bulunmuşlar.” K8 

2. Araştırma Grubu  

2. araştırma grubu katılımcıları akademik çalışmalara 1. gruba göre daha olumlu yaklaşırken, ilk grupta 

dile getirilen sektörel çözüm sunmama, alan deneyimi olmayan kişilerin yaptıkları yetersiz çalışma 

yorumları tekrarlanmış ayrıca çok fazla sayıda öğrenci merkezli akademik çalışmaların yapıldığı 

hususunda fikir belirtmişlerdir. Meslek sorunlarının daha fazla gündeme gelmesi gerektiği ve bu gibi 

çalışmalara daha yoğun katılım sağlanabileceği vurgusu pek çok katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 

Özellikle son dönemlerde yasa dışı çalışmalara, meslek sorunlarına ve denetimlere dair yapılan 

çalışmaların artışı olumlu bir gelişme olarak altı çizilmiştir. Yüksek lisans mezun turist rehberlerinin 

güncel literatürü daha yakından takip ettikleri, kongrelere katılım göstermeye çalıştıkları görüşmeler 

sonrası ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Konu ile ilgili yapılan yorumlar aşağıdaki gibidir:  

 “Ben önce çalışmayı yapana bakıyorum, tezlerde de yönetenlere. Mesela bazı hocalarımız çok güzel 

tezler yönetiyor. Makaleler yazıyor ama bazı hocalarımızın rehberlik mesleği ile alakası olmadığı o kadar 

belli ki, çalışmada kendini çok belli ediyor.”K9 

“Turist Rehberleri kongresine katıldım, çalışmaların çoğu öğrenciler. Kariyer beklentileri, gezi ile ilgili 

düşünceleri. Çok şaşırdım. Meslek sorunlarını ele alan bir iki çalışma anca vardı. Hocalar alana inmek 

yerine kontrolleri altındaki öğrencilere anket doldurmuş anlaşılan” K10 

“Bir soruna çare olabilecek çok az konu inceleniyor bence. Rehberlik mesleği gerçekten çok ciddi 

sorunları olan bir meslek. Yasa sorunları, saha sorunları, politika sorunları uzar gider. Çalışmalar ne 

peki! Şunun şuna etkisi nedir? Yani bazen makalelere bakınca incelenen şeyin bir meslek erbabı değil de 

makine olduğunu düşünüyorum”K11 

“Son zamanlarda meslek sorunları ile ilgili yapılan çalışmaların arttığını gördüm bence bunlar güzel 

gelişmeler. Fakat rehberlerin de bu çalışmalara destek olması lazım”K13 

“Eskiye oranla çok daha iyi. Son zamanlarda özellikle sektörden akademiye geçen akademisyen rehber 

hocalarımız yasa dışı turist rehberliği, odaların tutanakları ve sonuçları, meslekte yaşanan güncel 

sorunlar, denetimler gibi konuları işlemeye başladığını görüyoruz. Bunlar artarak devam etmesini 

beklediğimiz önemli gelişmeler”K14 
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Çalışmalarda kullanılan bilimsel dil ve anlatım 

Çalışmalarda kullanılan bilimsel dil ve anlatım ile anlatılmak istenen çalışmaların özellikle araştırma 

yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmında kullandıkları dildir. Bu bölümlerde verilerin nasıl toplandığı, varsa 

kurulan hipotezler, test teknikleri gibi açıklamaların turist rehberleri tarafından nasıl algılandığı 

sorulmuştur. Genel olarak yanıtları incelediğimizde 1. ve 2. grubun aynı merkezli yanıtlar verdiği, 

eleştirilerin aynı yönde olduğu görülmüş o sebeple çalışmanın bu kısmında gruplar ayı ayrı 

değerlendirilmemiş ortak cevaplar üzerinden bulguların sunulması yoluna gidilmiştir.  

Turist rehberlerinin meslek üzerine yazılan makalelerden ziyade anlatım yaptıkları alanlara dair 

makalelere daha fazla önem verip takip ettikleri görüşmelerde elde edilen ilk gözlemlerden biridir. Turist 

rehberliği alanındaki yayınlarda özellikle nicel çalışmalarda kullanılan yöntemler, sayı ve formüllerin 

makaleler okunmak istese de sorun gibi algılandığı, nitel veri toplama yöntemleri olan görüşme merkezli 

çalışmaların ve açıklamalarının daha okunaklı olduğu görüşü hakimdir. Hipotez testleri, ölçekler gibi 

kavramlar çoğunlukla okunurluktan uzak olarak değerlendirilmiş. 

1. Araştırma Grubu 

“Çalışmaları anlamak için adeta yüksek lisans yapmış olmak, tez yazmış olmak falan lazım. Formüller, 

kat sayılar. Bulgular olarak ele alınan bölümden hiçbir şey anlamayınca sonuç kısmında sonuç olarak 

sunulan şeyler gerçekten havada kalıyor.”K2 

“Çok az makale anlaşılır geliyor. Sanki yazan kişilerin rehberlik mesleği umurlarında değil gibi. İyi de 

bu çalışmalar neden yapılıyor? Meslekte sorunları gidermek için değil mi? O zaman meslek erbapları 

neden anlamıyor yazılanları” K4 

“Bilimsel yayınların elbette kendi jargonu olacaktır bu normal lakin uygulamalı bir meslek üzerine 

yapılan araştırmalar da uygulamaya yönelik olmalı ya da olanlar da anlaşılmalı. Bunu pek çok makalede 

görmek gerçekten imkansız”K7 

2. Araştırma Grubu 

2. araştırma grubunda verilen yanıtların yüksek lisans yapılan alana göre değişiklik gösterdiği dikkat 

çekmektedir.  Grupta yer alan 4 katılımcı turizm işletmeciliği dışında yüksek lisans eğitimini 

tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini turizm işletmeciliği alanında yapan katılımcıların hepsi nicel 

araştırma yöntemleri ile tezlerini tamamlamış, bunlardan iki tanesi tezinden farklı olarak turist rehberliği 

üzerine nitel çalışma yürütmüştür. Diğer alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış katılımcılar sanat 

tarihi, arkeoloji ve coğrafya gibi alanlarda tezlerini yazmış ve nitel yöntemleri kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Turizm işletmeciliği dışındaki dallarda yüksek lisans eğitimini tamamlayan katılımcılar 

nicel yönlü çalışmaların araştırma yöntem ve bulgular gibi kısımlarını zor anlaşılır ve zor takip edilebilir 

olarak yorumlamışlardır.  Ancak turizm işletmeciliği alanında tez yazan turist rehberlerince bu durum bir 

sorun olarak görülmemiştir. 

“Elbette bilimsel yayınları okurken biraz bilim okuryazarlığı gerekiyor diye düşünüyorum. Nicel 

çalışmalara karşı bir ön yargı var gibi geldi konuşmalardan ama bu çalışmaların yöntemi var o şekilde 

olmazsa zaten bilimsel olmaz. Belki biraz daha açık yazmak gerekebilir belki rehberlerimiz sonuç kısmına 

odaklanmalı” K9 

“Bence biraz daha süzgeçten geçirmekte fayda var. Yani uygulamalı bir alanda uygulamalara dair 

sorunların altı çizilip oluşturulan bilimsel çözümleri o çözüm planlarını uygulayacak kişiler anlamalı 
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başta. Yoksa verilen emeğin kime ne faydası var. Ben o sebeple işin içine hipotezler, testler falan girince 

kopuyorum açıkçası.” K11 

“Ben de yüksek lisans tezi yazdım ama karşıma çıkan kimi makaleler benim yazdığım tezden çok farklı. 

Bizim alan Sanat Tarihi tabi illaki farklıdır bunu anlıyorum. Biz çeviri yaptık, kaynakları irdeledik. Turizm 

alanındaki çalışmalarda sanıyorum ki istatistiksel konularda giriyor işin içine. O da beni aşıyor vallahi 

ne yalan söyleyeyim. Testler var, işlemler var.”K13  

Çalışmalarda kullanılan bilimsel yöntem ve bilgi alma yöntemleri 

Çalışmalarda kullanılan bilgi alma yöntemleri sorusundan önce katılımcılara nitel ve nicel araştırma 

yöntemleri ile ilgili çok kısa bir bilgi verilmiştir. Bu kapsamda anket, görüşme, odak grup görüşmesi, 

katılımlı gözlem gibi bilgi toplama teknikleri açıklanmış sonrasında bu yöntemleri kullanarak 

kendilerinden bilgi talep eden çalışmaları yorumlamaları, gördükleri olumlu ve olumsuz yanları 

tanımlamaları istenmiştir.  

1. Araştırma Grubu 

1.grup katılımcıları özellikle anketler aracılığı ile veri toplama girişiminden duydukları rahatsızlıkları dile 

getirmişlerdir. Turlarda mola verir vermez üniversite öğrencilerinin ödevleri için anketlerini 

doldurmalarını istemeleri, meslek odalarından sürekli gelen anketler, anketlere katılım konusundaki 

motivasyonu düşürdüğü belirtilmiş aynı zamanda ele alınan konuların yetersizliğinden şikayet edilmiştir. 

Gözlem, görüşme ve odak grup görüşmeleri gibi çalışmaların katılımcıları daha motive ettiği, bireysel 

olarak fikirlerine önem verildiği hissi yarattığı, sektörde yaşanan sorunları derinlemesine paylaşabilme 

rahatlığı vermesi açısından nitel veri toplama yöntemlerine daha olumlu bir bakış açısı ortaya çıkmıştır. 

Ele alınan konulardaki ya da görüşmeyi yapan kişilerdeki konuya hakim olmama hissi bu tarz çalışmalara 

dair yapılan eleştirilerin başında gelmektedir.  

“Çoğu zaman önümüze anketleri dayıyorlar. Pek çok soru, pek çoğu açık ve net değil, Türkçe bile düzgün 

kullanılmamış, Çalışmayı yapanın rehberlik ile alakası olmadığı çok belli”K1 

“Görüşmeler iyi de anketler çok sorunlu. Bizden çok alakasız konularda bilgiler isteniyor, 

cevaplamasanız olmuyor cevaplasanız gerçeği yansıtmıyor. Yani her durumu 1-5 arası puanlama ile 

olmuyor ki o iş. Orada sebepler var, altında yatan nedenler var, bazen yaşadığımız sorunların ne acenta 

ne de rehberle alakası olmuyor bambaşka dış etmenler söz konusu oluyor bu tarz şeyleri ankette nereye 

yerleştireceksiniz.”K2 

“Görüşmeler şeklinde yapılan çalışmaları daha çok seviyorum. Anketlerde bana sorulanı sorulduğu 

sınırlarda puanlama ya da cevaplama şansı varken görüşme yapıldığında gerçekten öğrenilmek istenen 

şeylere ulaşılabiliyor. Çoğu zaman araştırmacı arkadaşların akıllarına bile gelmeyen sorunlardan 

bahsediyoruz mesela”K3 

“Geçen bir anket geldi çözeyim dedim ama gerçekten bitmedi. Soru üzerine soru en sonunda 

dayanamadım kapattım sayfayı. Şimdi merak ediyorum kaç kişi o anketi gerçekten tüm soruları çözdü 

yarın o anket ile hocalar hangi sonuçları çıkartacak mesela”K4 

“Bir defasında bir arkadaş tura katılıp turu gözlemleyeceğini ve ona göre turistler ile ilgili araştırma 

yapacağını söyledi, çok hoşuma gitti. Adam masadan kalkmış sahaya inmiş, grubun içerisine girmiş. 

Mükemmel bir şey” K6 

“Zaman pratikliği açısından anketlere katılım daha da işime geliyor. Görüşmelerde ancak özel bir boş 

zamanınız olması lazım aksi durumlarda iki tarafta sonuçtan memnun kalmıyor.”K7 
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2. Araştırma Grubu  

2. araştırtma grubundan konu ile ilgili gelen yanıtlar ilk grup katılımcılarından farklı olarak bilimsel 

yöntemlerin nasıl kullanıldığına ilişkin yorumları da içermektedir. Nicel çalışmalarda aşırı derece fazla 

soru sorulması, mesleğe pratikte hiçbir katkı yapmayacak konuların araştırılması ve anketlerin tam olarak 

sorunu ortaya çıkartıcı nitelikte olmadığı üzerine görüşler paylaşılmıştır. Nitel çalışmalarda ise, 

araştırmayı yapanların nitel araştırmayı kolay bir veri toplama yöntemi olarak gördüğü, ayaküstü 

görüşmeler ile veri toplanıldığı, verileri toplayan araştırmacıların konuya dair çok ciddi bilgi eksiklikleri 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılım gösteren ve turizm işletmeciliği anabilim dalı 

programlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan iki katılımcı danışmanlarının yönlendirmesi ve 

akademik kaygılar sebebi ile nicel araştırma yapmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.  

“Nitel çalışmalar iyi hoş ama bu çalışmaları yapan arkadaşlar biraz fazla kolayına kaçmaya çalışıyor. 

Makaleleri inceliyorum mesela, hiçbir araştırma yöntem bilgisi yok. Bir paragraf yazmış sonra bulgular 

bunlar demiş. O yüzden nicel çalışmaları bu noktada daha yeterli görüyorum ben. En azından bilimsellik 

hususunda sorun olduğunda daha da göze batıyor, hakemler ve jürilerden tepki alıyor.” K9 

“Görüşmeler üzerine giden çalışmalar çok daha ilgimi çekiyor ve isteyerek katılıyorum fakat, bazı 

arkadaşlar 2 soru sorup 10 dakikada görüşmeyi bitiriyorlar. Böyle şey nasıl oluyor anlamıyorum. Fikir 

sorulacaksa daha ara dere kalmış ayrıntılara inmek gerek değil mi?” K10    

“Konu konuyu açan araştırmaları seviyorum. Oturuyorsunuz tıpkı şimdi olduğu gibi konuşuyorsunuz. 

Normalde aklınıza gelmeyecek şeyler çıkıyor hele ki toplu bir ortam varsa (katılımcı odak grup 

görüşmesinden bahsediyor) beyin fırtınası falan derken çok verimli geçiyor.” K11  

“Görüşmeyi yapan arkadaşların konu ile ilgili ne kadar bilgili olduğu çok önemli. Anketlerde bu sorun 

olmuyor hocası ya da bir yerden anketi oluşturmuş doğru yanlış sorulara müdahale edemiyorsunuz 

yapıyorsunuz ama görüşmelerde arkadaşların konuya olan bilgi eksikliği iki soru sonrası görüşmeyi de 

tıkıyor. Çok denk geldi böyle anlattığınızdan çıkarım yapamıyor hemen araştırmacı arkadaş.” K13 

“Ben yüksek lisans tezimi nicel yöntemlerle yapmıştım mesela turist rehberliği üzerine. Ama bu yöntemi 

kullanmamın tek sebebi danışman baskısıydı. Nitel çalışmanın bilimsel olmadığı konusunda baskı kurdu. 

E tabi yok ben öyle düşünmüyorum deme şansınız yok.” K14 

Sonuç ve Öneriler 

Turist rehberliği alanında çalışan akademisyenlerin sayısı arttıkça bu alanda yapılan akademik çalışmalar 

da artış göstermektedir. Özellikle 2015 yılından sonra turist rehberliği alanında yazılan tezlerin sayısındaki 

artış bunun en büyük kanıtlarından biridir. Çalışmalarda ana bilgi kaynağı olarak turist rehberlerine 

başvurularak veriler anketler, görüşmeler ve gözlemler ile elde edilmektedir. Bu noktada turist 

rehberlerinin akademik çalışmalara olan bakış açılarının ölçülmesi, beklentilerinin bilinmesi ve destek 

verdikleri çalışmalarda yaşadıkları sorunların irdelenmesi, ilerleyen süreçte yapılması planlanan diğer 

çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde turist rehberlerinden bilgi edinmesine de olanak sağlayacaktır. Bu 

çalışma da turist rehberlerinin turist rehberliği alanındaki akademik çalışmalara olan bakış açısını 

araştırmakta ve konuya dair turist rehberlerinin gördükleri sorunları irdelemektedir. Ayrıca son dönemde 

yoğun rağbet görünen bibliyometrik araştırmaların sektörel kısmını da dolaylı yoldan yansıtması sebebi 

ile alan yazınındaki önemli bir boşluğu doldurur niteliktedir. 
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Çalışma kapsamında elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; özellikle 10 yıl ve üzeri zaman 

dilimi içerisinde turist rehberliği mesleğini icra eden turist rehberlerinin meslek sorunlarına karşı daha 

hassas oldukları her iki grupta da gözlenen ortak davranışlardan biridir. Uzun süredir mesleği icra eden bu 

katılımcılar meslek içerisinde yaşanan yasa dışı rehberlik faaliyetleri, denetimler ve hukuk dışı 

uygulamalar gibi güncel sorunlarla ilgili akademik çalışmaları takip ettikleri, bu tarz çalışmalara katılım 

hususunda daha istekli olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu gibi konularda anket doldurmak yerine, 

yaşadıkları sorunları görüşmeler eşliğinde aktarmaya daha fazla gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. 

Lisans seviyesinde eğitim almış turist rehberlerinde görüşme ya da gözlem gibi yöntemlere daha sıcak 

baktıkları, bu şekilde yapılan yayınları okumada daha az sorun ile karşılaştıkları görülmektedir. Yüksek 

lisans mezunu turist rehberlerinden turizm işletmeciliği alanında tez yazmış olan katılımcıların bu noktada 

anket verileri ile yapılan nicel çalışmalara daha olumlu baktıkları gözlenmiştir. Burada akademik yazım 

ve özellikle nicel yöntemlerin kullanımı hususunda edilen deneyimin payı büyüktür. Turizm işletmeciliği 

dışındaki diğer alanlarda yüksek lisans tezini tamamlamış katılımcılar nitel çalışmalara daha olumlu 

baktıkları yönünde fikir belirtmişlerdir. Bu durumun temel sebebinin turizm işletmeciliği dışında eğitim 

almış turist rehberlerinin, sanat tarihi ve arkeoloji gibi nitel araştırmaların kullanıldığı alanlarda eğitim 

almış olmaları görülmektedir. 

İki grup katılımcıları da, katılım gösterdikleri akademik araştırmaları yapan akademisyen ya da 

öğrencilerin turist rehberliği mesleği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını anladıklarında çalışmalara 

destek verme hususunda isteklerinin kaybolduğu ya da bu desteği sonlandırdıklarını ifade etmişlerdir. Öte 

yandan çalışılan konuların sektör merkezli olmaması, soruların araştırdığı iddia ettiği konuyu tam olarak 

irdeleyecek kalitede olmaması, anketlerin eksik hazırlanması durumu katılımcılar tarafından çalışmalara 

destek verilmesi ve katılım sağlanması açısından negatif yönlü ve motivasyon düşürücü bir etki yaptığı 

belirtilmiştir.  

Ele alınan konularda özellikle sektöre dair çözüm üretecek, yaşanan sıkıntı ve sorunları araştıracak 

çalışmaların çok kısıtlı olduğu bildirilmiştir. Zengin ve Atasoy (2020) yaptığı çalışmada da çalışılan 

konuların yoğunlukla hizmet kalitesi,  turist memnuniyeti ve kişisel gelişim olduğu belirtilmiştir. Bu 

açıdan literatürü destekler nitelikte sonuçlar alınmıştır. 

Turist rehberlerinin rahatsızlık duyduğu bir diğer husus ise çalışmalara katılım teklif edilen mekan ve 

zamandır. Turlar esnasında verdikleri kısa molalarda sürekli anket doldurma talebinin olması, meslek 

odalarından hiçbir süzgeçten geçirilmemiş gibi görünen anketlerin sürekli maillerine adreslerine 

gönderilmesi rehberlerde tepki hissi uyandırmaktadır. 10 -15 dakikalık ayak üstü görüşme ve bilgi alma 

çabası gibi özensiz ya da sadece alınacak bilgiye odaklanıp bilgi kaynağının huzurunu ya da rahatını 

düşünmeme durumu çalışmalara katılım gösterme sürecinde oldukça rahatsız edici etmenler olarak dile 

getirilmiştir.  

Çalışmada elde edilen verilen hareketle şu önerilerde bulunulmuştur: 

 Turist rehberliği mesleği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sektörde yaşanan sorunlara daha fazla 

ilgi göstermeli, alana dair daha somut veriler ortaya koyacak konulara yönelmelidir. 

 Araştırmacılar turist rehberliği mesleği hakkında daha fazla bilgi ve donanım sahibi olarak 

çalışmalarını planlamalı, gerekirse bu alanda çalışan diğer akademisyenlerden veya doğrudan 

turist rehberlerinden çalışma öncesi fikir ve düşünceler alarak ana konularına karar vermelidir. Bu 

noktada keşifsel araştırmaların arttırılması çalışılan araştırma problemlerini daha doğru bir şekilde 

ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. 

 Araştırmacılar turist rehberlerine, doğru kanallardan ve mesleklerini yapmalarına engel olmayacak 

şekilde ulaşmalıdır. Anketlerin soru sayısı rehberlerin tüm mola vakitlerini doldurmayacak şekilde 
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olabilediğince kısa tutulmalı, görüşmeler için ise randevu talebi ve görüşme konularını önceden 

bildirme yoluna başvurulmalıdır. 

 Birlik ve odalardan yardım talep eden araştırmacılar yaptıkları araştırmaları yine yardım aldıkları 

birlik ve odalar ile paylaşarak geri bildirimde bulunmalıdır. 

 Meslek birliği ve odaların akademik çalışmaları turist rehberlerine yönlendirirken daha seçici 

davranması, aynı konu ve konsepte ait çalışmaları sürekli göndermemeleri gerekmektedir.  

Çalışma sonucunda tartışılması gereken konulardan biri turist rehberliği alanında yapılan alan 

araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemler ile turist rehberlerinin görüşleri arasındaki farklılıktır. 

Turist rehberliği alanında yazılan tezler ve alanda yapılmış bibliyometrik çalışmalara bakıldığında 

özellikle tez noktasında nicel çalışmaların fazlalıkta olduğu görülmektedir (Zengin ve Atasoy, 2020; 

Özsoy ve Çokal 2020). Turist rehberleri ise görüşmelerinin pek çok noktasında anketleri mümkün 

olduğunca doldurduklarını fakat görüşmelere daha sıcak baktıklarını belirtmişlerdir. Bunda da 

derinlemesine görüşmelerde fikirlerinin daha önemli şekilde algılandığı ve böyle çalışmalara daha fazla 

vakit ayırmaktan hoşlandıklarını dile getirmişlerdir. Bu noktada akademisyenlerin yöneldiği anket ile veri 

toplama yerine gözlem ve görüşmeler ile veri toplama seçeneği daha verimli sonuçlar almak adına bu 

çalışmanın da önerilerinden biri olarak görülebilir.  

Bu çalışma derinlemesine bilgi alma amacı ile odak grup görüşmesi ile gerçekleştirilmiş çalışmada nitel 

araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu alanda çalışma yapmak isteyen akademisyenler aynı konuyu nicel 

veriler ile çalışırsa iki araştırma yöntemi arasında kıyaslama yapma şansı olacak ve alan yazınındaki bir 

boşluğu doldurma şansı olacaktır. 
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Özet 

Doğa turizmi çevreye olan bilincin artması ve çevre korumasının yayılması ile birlikle tercih edilen bir turizm çeşidi 

olmuştur. Yürüyüş yollarının varlığı doğa turizminin önemli öğeleri arasında olmaktadır. Son yıllarda turist rehberliğinde 

uzmanlaşma konuları içerisinde yürüyüş yolları da yer almaktadır. Bolu sahip olduğu iklim elverişliliği, yayla açısından 

zengin çekiciliği ve doğal kaynakları ile doğa turizmi açısından belirli merkezler arasındadır. Ayrıca birbirinden farklı 

zorluk derecelerine sahip yürüyüş yollarına da ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı doğa turizmi 
kapsamında Bolu’nun sahip olduğu yürüyüş rotalarını belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışması olarak 

belirlenmiştir. Yürüyüş yolları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek amacı ile doküman analizi kullanılmıştır. Yapılan 

çalışmanın sonucunda Bolu’nun yürüyüş yolları konusunda önemli bir kaynak destinasyon olduğu, yeni rotaların 

meydana getirilebileceği ve tanıtım sayesinde Bolu’nun yürüyüş yollarının rağbet göreceği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan 

bu çalışma bölge kalkınması, bölge tanıtımının yapılması, rehberlikte uzmanlaşma ve yeni yürüyüş yollarının 

kazandırılması açısından önem taşımaktadır.  Hem seyahat acenteleri açısından hem turist rehberliğinde uzmanlaşma 

açısından öneriler sunulacaktır. 

Anahatar Kelimeler: Doğa Turları, Doğa Turu Rehberliği, Yürüyüş Yolları, Bolu 

Hiking Trails of Bolu Within The Scope of Nature Tours 

Abstract 

Nature tourism has become a preferred type of tourism with the increased awareness of the environment and the spread 

of environmental protection. The existence of walking paths is among the important elements of nature tourism. In recent 

years, there are walking routes among the subjects of specialization in tourist guidance. Bolu is among the specific centers 

in terms of nature tourism with its climate suitability, rich attraction in terms of plateaus and natural resources. It also 

hosts walking paths with different difficulty levels. The purpose of this study is to determine the walking routes Bolu has 

within the scope of nature tourism. The design of the research was determined as a case study. Document analysis was 

used to obtain detailed information about the walking paths. As a result of the study, it has been determined that Bolu is 

an important source destination in terms of walking paths, new routes can be created and Bolu's walking paths will be 

popular with the promotion. In addition, this study is important for the development of the region, promotion of the region, 

specialization in guidance and gaining new walking paths. Suggestions will be presented for both travel agencies and 

specialization in tourist guidance. 

Keywords: Nature Tours, Nature Tour Guidance, Hiking Trails, Bolu 
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Giriş 

İş yaşamının stresli olan yönü insanları olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz duygulardan kurtulmanın bir 

yolu da doğada vakit geçirmektir. Doğa turizmi, son yıllarda dünyanın en büyük endüstrisinin en hızlı 

büyüyen sektörlerinden biri olmuş ve doğanın korunması konusunda önemli bir etken olarak 

tanımlanmaktadır (Balmford vd., 2009). Öyle ki son yıllarda doğal alanların değer kazanması, küresel 

olarak korunan alanlara yapılan ziyaretlerin sık bir şekilde gerçekleşmesinin sonucu olarak artmaktadır 

(Balmford vd., 2015). Doğal alanların ziyaret edilmesi, bireyler ve topluluklar için rekreasyon faaliyetleri 

gerçekleştirme, fiziksel ve zihinsel rahatlama sağlama ve hatta çevre bilincini teşvik gibi çok çeşitli 

faydalar sağlamaktadır (Newsome vd., 2013). 

Turizm çekiciliklerini turistlere anlatan, onlara yol gösteren kişi turist rehberidir. Turist rehberi; 

ziyaretçilere kendi seçtikleri dilde bölgenin kültürel ve doğal mirasını yorumlayan kişidir (Sandaruwani 

ve Gnanapala, 2016). 2011 yılında Ap ve Wong tarafından yapılan çalışmada başarılı bir tur rehberinin 

görevini yerine getirirken tutkulu olması, insanları sevmesi, işine ilgi duyması ve insanlara samimi 

davranması gerektiğini belirtmiştir (Ap ve Wong, 2011). Son birkaç yılda turizm, karmaşık bir hizmet 

endüstrisi haline gelmiştir. Turistleri memnun etmek için destinasyonlar ellerinden gelenin en iyisini 

yapmaktadır. Bu bakımdan turist rehberleri turizm endüstrisinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. 

Turist rehberleri, ülkesini ve yerel topluluğu iyi bir şekilde temsil etmeli ve belirli bir destinasyonun en 

önemli ve en ilginç manzaralarını göstermelidir. Turist rehberi olabilmek için uygun eğitim ve uygun bir 

sertifika almak gerekmektedir. Turist pazarının ihtiyaçları ve gelen turist grupları dikkate alınarak, turist 

rehberleri yeterince hazırlanmalıdır (Lovrentjev, 2015). Bu noktada uzmanlaşma kavramı ortaya 

çıkmaktadır. 

Günümüzde gerçekleşen turizm faaliyetleri kitle ve özel ilgi turizmi olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel ilgi 

turizminin alt dallarından biri olarak önem arz eden doğaya turizmidir (Köroğlu vd., 2012). Doğa 

yürüyüşleri kendi içinde türlere ayrılmaktadır. Uzun soluklu olan ve kamp ile desteklenene yürüyüş 

yürüyüş (trekking),  kısa süreli olana hiking ve zor koşullarda uzun soluklu olana keşif gezileri 

(expedition) adı verilmektedir (Baran ve Özoğul, 2020). 

Doğa turizminin önemli bir ilgi alanı olan yürüyüş yolları, rehberlikte uzmanlaşma alanlarından biri 

olmakla birlikte popüler bir turizm etkinliğidir. Her tip turist için uygun bir aktivite olmakla birlikte Bolu 

oldukça uygun bir coğrafyaya sahiptir. Bolu ile ilgili çalışmaların sayıca az olması, turist rehberliğinde 

uzmanlaşmaya önem vermesi, yürüyüş yollarını tanıtması açısından araştırma önemliliğini korumaktadır. 

Yapılan araştırmanın amacı da Bolu’nun yürüyüş rotalarını belirlemektir. Bu nedenle araştırma alanı ile 

ilgili detaylı bilgiye sahip olmak istenmesinden dolayı doküman analizi veri toplama aracı tercih 

edilmiştir. Ayrıca bu çalışma devam eden bir çalışma zincirinin ilk basamağı olmaktadır. 

Turist Rehberliği 

Turist rehberi, ziyaretçilere kendi seçtikleri dilde bölgenin kültürel ve doğal mirasını yorumlayan kişidir 

(Ap ve Wong, 2001; Khalifah, 2007; Huang ve Simkin, 2009; Skanavis ve Giannoulis, 2009; Huang, Hsu 

ve Chan, 2010; Min, 2011; Tetik, 2017). Turist rehberleri turistlerle en çok iletişim halinde olan kişiler 

olduğundan turizm faaliyetlerinin en önemli bileşeni olarak kabul edilmektedir (Tang ve Chang, 2006: 

19). 

6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 28568 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Turist 

Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ne göre turist rehberi; “Seyahat acenteciliği faaliyeti niteliğinde olmamak 

kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil 

kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür 

ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından 

düzenlenen turların gezi programının seyahat acentesini yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye 

satıldığı şekilde yürütülüp acente adına yönetilmesi” olarak tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2014). 
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Geçmişten günümüze geldikçe turist rehberliği mesleğinde uzmanlaşma çalışmalarının önem kazandığı 

görülmektedir. Turizm çeşitliliği ile doğru orantılı olarak artış gösteren farklı alanlarda uzmanlıklar 

oluşmaya başlamıştır (Kök vd., 2020). Destinasyona, turizm çeşitliliğine ve özel ilgi alanlarına göre 

çeşitlilik gösteren bir alanda uzmanlaşan rehberler bu alanda gelişen turlara rehberlik etmektedir (Güven 

vd., 2018). Rehberlerin uzmanlık alanları tarihi dönemler, mimari, din ve kültürel alanlar olabileceği gibi 

doğa yürüyüşü, dalış gibi daha özel alanlarda olabilmektedir (Çakmak, 2018). Turist rehberliği mesleği 

sahip olduğu mesleki özellikleri gereği kendini güncel tutan bir meslektir. Ayrıca bilginin en çok gerekli 

olduğu bir meslek olarak da görülebilmektedir.  

Doğa Turizmi ve Bolu 

Kavramsal farklılıklar bağlamında, çeşitli araştırmacıların farklı bakış açılarını sunmak turizm çeşitlerinin 

kavranması açısından özellikle önemlidir. Her tür doğa turizmi, içeriğindeki farklılıklarına rağmen kitle 

turizmine alternatif olarak meydana gelmiştir. Çoğu araştırmacıya göre doğa turistinin memnuniyet 

kaynağı doğal çevre ile olan etkileşim olmakla birlikte doğa turizminin aslında doğal ortamda gerçekleşen 

her türlü turizm etkinliği olduğu konusunda hemfikirdir (Goodwin, 1996; Blamey, 2001). 

Şekil 1: Doğa Turizmi Bileşenleri 

 
Kaynak: Tourism News South Wales, 2013. 

Doğa turizmi çeşitli alt kümelerden meydana gelerek geniş bir turist ağına sahiptir. Bu alt kümeler eko-

turizm, özel ilgi ve vahşi yaşam turizmi, soft-sert macera turizmi olarak yer almaktadır. Bu üç turizm 

türünün birleşiminde doğa turizmi meydana gelmektedir (Tourism News South Wales, 2013). Doğa 

turizmi etkinlikleri açısından korunmakta olan doğal alanlar, doğal alanların etrafında bulunan kültürel ve 

doğal peyzaj elemanları son derece önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra korunmakta olan doğal alanlarda 

yapılan doğa turizmi kökenli etkinlikler sürdürülebilirlik açısından da son derece kıymetlidir. Koruma ve 

kullanma dengesiyle turizm planlamayı yönlendirip bu doğal alanlarda etkinliklerin yapılabilmesine 

zemin hazırlamaktadır (Arslan, 2019). 

Bolu ili Batı Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Zonguldak, kuzeydoğusunda Karabük, 

doğusunda Çankırı, güneyinde Ankara, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, batısında da Düzce ve 

Sakarya illeri bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara illerinin geçiş güzergahında olmasından dolayı ulaşım 

elverişliliğine sahip olup önemli bir konumdadır. Bolu ili, karayolun çevresinde gelişmiştir. Bu açıdan 

kuzey ve güney olmak üzere iki kısıma bölünmüştür. Bolu ilinin en önemli ovasıdır. Yaylalar, Bolu ilinin 

önemli geçim kaynağı olan hayvancılığın merkezi olmakla birlikte popüler olan turizm çekiciliklerinin 

başında gelmektedir. Yoğun orman örtüsünün bulunması nedeniyle doğa turizmi açısından da elverişli bir 

konumdadır. Doğal güzellikleri incelendiğinde gölleri de önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca inanç 

turizmine yönelik çeşitli turizm merkezleri de yer almaktadır. Temel olarak Bolu ilinde doğa temelli 

turizm türleri ve sahip olduğu termal turizm olanakları ile yılın tüm aylarında turizm etkinliğinin 

gerçekleştirilebileceği görülmektedir (Bolu İli Raporu, 2018).  

Doğa 
Turizmi

Soft-Sert 
Macera 
Turizmi

Eko-turizm
Özel İlgi ve 

Vahşi Yaşam 
Turizmi
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Bolu ilinin sahip olduğu doğa turizmi bilgilerine göre; % 64’ü ormanlarla kaplı bir bitki örtüsü 

bulunmaktadır. Sahip olduğu doğal güzelliklerin turist çekiciliği açısından önemi büyüktür. Bu doğal 

güzellikleri ile Bolu yurt içi ve yurt dışından her yıl önemli sayıda ziyaretçi kabul etmektedir. 2019 yılı’nın 

verilerine göre; Abant Gölü’nü 910.435, Gölcük Tabiat Parkı’nı 571.040, Yedigöller Milli Parkı’nı 

252.247 kişi, Bolu ilinin diğer korunan alanları olan Beşpınarlar’ı 2.521, Sünnet Gölü’nü 24.590, 

Sülüklügöl’ü 14.415, Göksu’yu 7.454, Karagöl Tabiat Parkı’nı 5.958 kişi ile Yeniçağa Gölü’nü de 1.500 

kişi ile toplam 56.438 kişi olmak üzere korunan alanlarını toplam 1.790.160 kişi günübirlik olarak ziyaret 

etmiştir. Bolu turizm türleri açısından incelendiğinde, doğa turizminin başlıca turizm türlerinden biri 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca tanıtım faaliyetlerinin artması ile ziyaretçi sayılarının daha da artacağı; 

konaklamalı turist tipinin de yaygınlaşacağı belirtilmektedir (Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020).  

Doğa Turizmi Rotaları 

Turistlerin son yıllarda artış gösteren ilgileri doğal ortamlara, tahrip olmamış yerlere ve kültürel miras 

alanlarına olmaktadır. Bu sebeple işletmeler daha fazla turiste ulaşabilmek adına ürün çeşitlendirme 

yapmaktadır. Ayrıca kamu yerel yönetimi ve ulusal turizm örgütlerinin destekleri ile alternatif turistik 

mekânlar oluşturmaktadır. Bunlara örnek olarak “turizm güzergâhları/rotaları” kavramları gündeme 

gelmektedir (Kervankıran ve Çuhadar, 2014). Lourens 2007’de yaptığı çalışmada turizm rotaları; çeşitli 

faaliyet ve cazibe merkezlerini tek çatı altında bir araya getirip ürün ve hizmet geliştirilmesi ile girişim 

fırsatlarını canlandırdığını belirtmiştir (Lourens, 2007). 

Turizm rotaları kapsadığı alanlarca ve mesafeleri açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Bölgesel, 

uluslararası ya da yerel olabilen rotalar içerdikleri önemli turistik kaynaklar sayesinde özellikle az gelişmiş 

bölgelerin ekonomik kalkınmaları açısından önem arz etmektedir (Kervankıran ve Çuhadar, 2014). Bu 

rotalarla aynı zamanda diğer bölgelere oranla daha az turist alan kırsal alanların pazarlaması yapılabilir. 

Buradan hareketle tematik çekiciliği olan turistik bölgelerin pazarlamasında turizm rotalarının katkısı 

yadsınamaz (Erşen vd., 2016). Turizm rotalarının oluşturulmasındaki temel amaçlar göz önüne alındığında 

ziyaretçilerin bölgede kaliteli vakit geçirmesini sağlamak, yerel ekonominin desteklenmesi için yalnız 

başına çok yüksek çekicilik değeri olmayan aktivitelerin birleştirilmesi olarak sıralanabilir. Bu şekilde 

oluşturulan sinerjik yapı ile daha kuvvetli turistik çekicilik elde edilebilir ve küçük turistik merkezlerinin 

kolektif destinasyonlar olması sağlanabilir (Türker, 2013). 

Bolu sahip olduğu 8 ilçesi ile birlikte birbirinden farklı turizm cazibe merkezlerini barındırmaktadır. Bolu 

ilinde 14 doğal göl, 150’inin üzerinde gölet, 320 yayla yer almaktadır. 9 adet tabiat parkı ve 1 milli park 

bulunmaktadır. 3 tabiat koruma alanı, 2 orman içi dinlenme yeri, 3 yaban hayatı geliştirme sahası, 2 sulak 

alanı ve travertenleri ile birçok turizm çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır (Bolu İli Doğa Yürüyüşü 

Parkurları, 2019). Bolu’nun doğa turizmi potansiyeli, yaylaların varlığı ile güçlenmektedir. Bolu’da yer 

alan yaylalar ve sahip olduğu yaylacılık kültürünün tarihi, yüzyıllardan beri devam etmektedir.  Yaylaların 

çoğu ekonomik geçim olan hayvancılık üzerine kullanılması ile birlikte yaylalar genellikle Mayıs ayından 

Eylül ayına kadar ziyaret edilmektedir. Özellikle yaylalarda eski yayla evlerinin yer alması önemli bir 

çekicilik olmuştur. Bu özellikler ve bilgiler doğrultusunda Bolu doğa turizmi açısından olması gereken 

tüm özellikleri kendi içerisinde barındırmaktadır. Bolu yayla, doğa ve ekoturizm açısından önemli bir 

potansiyeli olan bölge konumundadır (Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020). 

Bolu rotaları kapsamında toplam uzunluğu 3.000 km civarında olan, 185 adet çeşitli uzunluklarda ve 

zorluk derecelerine sahip yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bu parkurların işaretlenmesi, tabelalandırılması ve 

tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca il genelinde 32 yürüyüş parkuru tamamlanmış olup, yürüyüş 

yolları uzmanlığı açısından verimli bir bölge olarak turizm çekiciliği haline gelmeye başlamıştır (Bolu İli 

Doğa Yürüyüşü Parkurları, 2019). 
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Araştırma Yöntemi 

Yapılan araştırmanın konusunu Bolu’nun yürüyüş yolları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise doğa 

turları kapsamında Bolu’nun sahip olduğu yürüyüş yollarını belirlemektir. Araştırma kapsamında da 

derinlemesine bilgi elde edinmek istenmesinden dolayı nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Nitel 

araştırma deseni, araştırmayı yaklaşım yönünden belirlemeye çalışan ve bu yaklaşım çerçevesinde tutarlı 

bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir stratejidir. Nitel araştırma desenleri bazı çalışmalarda araştırma 

geleneği, araştırma yaklaşımı ve araştırma stratejisi şeklinde de tanımlanmaktadır (Atauni, 2020). 

Creswell (2007)’e göre nitel araştırma desenler 5 kategoride incelenmektedir. Bu kategoriler ise kültür 

analizi, biyografi, fenomenoloji, kuram meydana getirme, durum çalışmasıdır. Araştırma konusuna ve 

amacına uygun olarak belirlenen araştırma deseni durum çalışmasıdır.  

Durum çalışmasının bilinen bir özelliği temel olarak bir ya da birkaç olayı derinlemesine incelemedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005). Özellikle tek bir vakanın özelliğinin incelendiği de görülmektedir (Patton, 

2002). Durum çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yürüyüş yollarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi 

üzere araştırmanın yöntemi nitel veri toplama araçlarından biri olan doküman analizi ile desteklenmiştir 

(Yüksel ve Yüksel, 2004). Doküman analizi, araştırılması planlanan konu ile ilgili yazılı olan 

materyallerin sistemli bir şekilde incelenmesi anlamına gelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Dokümanlar tek başlarına kullanıldığı gibi farklı veri toplama araçları ile birlikte de kullanılmaktadır. 

Araştırmaları tamamlamak, doğrulamak ve desteklemek için değerlendirilen bir veri toplama aracıdır 

(Kıral, 2020). Öncelikle yapılan araştırma kapsamında doğa rehberliğinde yürüyüş yolları açısından Bolu 

ili incelenmeye çalışılmıştır. Bolu ile ilgili ulaşılabilen dergi, kitap, broşürler aracılığı ile detaylı bir 

doküman analizi yapılmış olup, Bolu’nun sahip olduğu yürüyüş rotaları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 

Bu bilgiler Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yayınlarla da desteklenmiştir. Elde 

edilen bilgiler Corbin ve Strauss (2008) doküman analizi ile ilgili yapmış oldukları sınıflandırmaya göre 

incelenmiştir. Bu bağlamda elde edilen dokümanlar gözden geçirme, okuma ve yorumlamaya tabi 

tutulmuştur.  

Bolu Doğa Yürüyüş Rotalarına Ait Bulgular 

Bolu doğa yürüyüşü rotalarına ait bulgular incelendiğinde öncelikle Bolu’nun var  olan yürüyüş yolları 

hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kaynak olarak katkılarıyla 

Bolu’ya ait yürüyüş yolları incelenmiş, doküman analizi ile farklı yürüyüş yolları tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Bolu Yürüyüş Yollarına Bir Bakış 

Yürüyüş yolları doğa turizminin temel çekiciliklerinden biri olmakla birlikte, turist rehberliğinde 

uzmanlaşma açısından da önemlidir. Turistlerin çevreye olan ilgisi arttıkça, yeni yürüyüş yollarının keşfi 

de muhtemel olmaktadır. Yürüyüş yolları; şehrin stresli ortamından kaçmak isteyen turistler için birebir 

turizm çekicilikleri haline gelmiştir. Buradaki turizm aktivitesinin kaliteli bir şekilde yapılması için ise 

turist rehberlerinin yürüyüş yolları konusunda uzman olması gerekmektedir.  

Bolu sahip olduğu orman örtüsünün zenginliği, çevre illere olan yakınlığı, köyleri, flora ve fauna açısından 

benzersiz bir cazibeye sahip olması nedeniyle son yıllarda oldukça dikkati çeken bir destinasyon haline 

gelmiştir.  
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Tablo 1: Bolu Yürüyüş Yolları 

Parkur Adı Uzunluk 
Zorluk 

Derecesi 
Özellik 

Bolu Kent 

Ormanı 

Parkuru 

12 km. 6/3 
Bolu şehir merkezine yakın mesafede bulunan parkur kolay bir güzergaha sahiptir. 

Tamamen orman içinde yer alan bölgede yabani hayvanlar bulunabilmektedir. 

At Yaylası – 

Hayrettin-i 
Tokadi 

Parkuru 

12 km. 6/3 

Bolu merkeze yakın mesafede bulunan parkur içinde doğada yaşayan yılkı atları ile 

karşılaşılabilir. Bölgede At Yaylası grubu içinde bulunan yaylalar (Paşaköy, Sandallar, 

Çivril, Kılıçarslan) bulunmaktadır. At Yaylasının güney kısmında bulunan ve Yel Suyu 
olarak adlandırılan kaynak suyunun şifalı olduğuna inanılır. Ayrıca parkurun bitiminde 

asırlık meşe ağaçları içinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Hazretlerinin Türbesi ziyaret 

edilebilir. 

Gölcük – 

Üçgöl Yolu 

Parkuru 

8 km. 6/3 

Bolu merkeze 14 km. mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkından başlayan parkurda 

orman içinden devam edilerek Karacasu yaylası ve göleti ile Amcabey gölü görülebilir. 

Orta zorlukta olan parkur doğal yaşam içinde bulunmaktadır. 

Gölcük – 

Demirciler 

Köyü Parkuru 

10 km. 6/3 
Gölcük Tabiat parkından başlayan parkur orta zorlukta bir iniş parkurudur. Çamyayla ve 

Demirciler köylerinde sonlanmaktadır. 

Kökez Tabiatı 

Koruma Alanı 

– Gölcük 

Parkuru 

12 km. 6/5 

Bolu merkeze yaklaşık 20 km. mesafede bulunan çok yaşlı köknar ağaçlarının 

bulunduğu Kökez Tabiatı Koruma alanından başlayan parkurda orman içinden devam 

edilerek Gölcük Tabiat Parkına ulaşılmaktadır. Parkurun orta bölümünde Susızdı 

Şelalesi ilginç bir görüntüye sahiptir. 

 

Araştırma 
Ormanı 

Parkuru 

7,5 km. 6/3 
Bolu merkeze yaklaşık 22 km. mesafede bulunan parkur bölgenin zirve kısmında yer 
almaktadır. Hıdırşeyhler, Seyit ve Doğancı yaylalarından geçen parkur üzerinde küçük 

bir gölet bulunmakta ve Seben yolu Karacasu yaylası girişinde sona ermektedir. 

Aladağ 

Yaylaları 

Parkuru 

  

Kızık Yaylasından başlayıp yine aynı yaylada sona eren parkurda Değirmenözü, Okçular 

Yaylası, Örencik ve Demirciler yaylaları ile  Aladağ Göksu Göleti ve Aladağ İzcilik 

Kampı bulunmaktadır. 

Kartalkaya – 

Karapınar 

Yaylası – 

Aladağ 

Parkuru 

14,5 

km. 
6/3 

Bolu şehir merkezinin 38 km. güneydoğusunda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi 

oteller bölgesinden başlayan parkurda zirveden devam edilerek, Karapınar Yaylası ve 

Aladağ yaylaları bölgesine iniş yapılmaktadır. 

Kartalkaya – 

Kındıra 

Yaylası 

Parkuru 

7 km. 6/3 
Kartalkaya oteller bölgesinden başlayan parkur dere içinden devam ederek Kındıra 

yaylasında son bulmaktadır. 7 km.lik kolay bir parkurdur. 

Yedigöller 

Yolu Ayıkaya 
– Tuzak Yayla 

Parkuru 

7 km. 6/4 

Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkaya Tabiat Parkından başlayan parkur üzerinde 

1790 metre yüksekliğe çıkılır ve yer yer uçurumlar bulunmaktadır. Bölgede doğal yaşam 
devam etmektedir. 7 km. olmasına rağmen zor bir parkurdur. Manzarası oldukça 

etkileyicidir. 

Yedigöller 

Kapankaya – 

Anıt çam – 

Gülenkayalar 

Parkuru 

6 km. 6/4 

Yedigöller Milli Parkının 5 km. kuzeyinde bulunan Kapankaya mevkiinden başlar. Anıt 

çam mevkiinden devam eden parkur Yedigöller Milli Parkı içinde bulunan Gülenkayalar 

mevkiinde son bulmaktadır. Parkurun başlangıcında bulunan manzara seyir yerinden ve 

parkur içinde çeşitli bölgelerden Yedigöller Milli Parkı kuşbakışı olarak 

görülebilmektedir. Kısa olmasına rağmen zor bir parkurdur. 

Yedigöller 

Eltendere 

Parkuru 

10,5 

km. 
6/4 

Yedigöller Milli Parkı içinde alternatif bir ulaşım yolu olan Eltendere güzergahı 

üzerindedir. Çoğunlukla çıkış parkuru olduğundan zor bir parkurdur. 

Efsunlubalık – 

Gökbuladan – 

Sarıçam 

Parkuru 

22 km. 6/4 

Bolu’ya 24 km. mesafede Yığılca yolundan başlayan parkur, Karakaya yaylasından 

geçmektedir. 22 km. lik uzun bir parkurdur.  

 

Abant Tepesi 
– Çetmi 

Yaylası – 

Yamaç 

12 km. 6/3 

Bolu merkeze 34 km. mesafede bulunan Abant Gölü Tabiat parkından itibaren Mudurnu 
istikametine giden 3 km. mesafeden başlayan parkur üzerinde Abant Gölü kuşbakışı 

olarak görülmektedir. Güzergah üzerinde Çetmi ve Örencik yaylalarında mola 

verilebilmektedir. Parkur üzerinde bulunan Abant tepelerinde yamaç paraşütü 
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Yürüyüş 

Parkuru 

yapılabilecek uygun yerler bulunmaktadır. Parkur sonunda Abant Gölü girişinde 

bulunan Tabiat Müzesi ziyaret edilebilmektedir. 

Mudurnu 

Alpagut Köyü 

ve yaylası – 

Abant Gölü 

Parkuru 

14 km. 6/3 

Abant Mudurnu yolu üzerinde bulunan Alpagut Köyünden başlayan parkurda 861 

metreden 1500’lü rakımlarda bulunan Alpagut yaylasına çıkılmakta devamında Çepni 

yaylası istikametinden Abant Gölüne inilmektedir. 

 

Akçaalan – 

Dereceören - 

Feruz Yaylası 

– Abant Gölü 

21 km. 6/4 

Bolu Abant Yolu üzerinde bulunan Akçaalan Köyünden başlayan parkur 21 km. 

uzunluğunda bir çıkış parkurudur. Parkur üzerinde Dereceören Köyü, Feruz Yaylası ve 

1674 m. Rakımında Abant (Keltepe) Sivriçaltepeye ulaşılır. Devamında Mudurnu Abant 

yolu istikameti ile 1342 rakımında bulunan Abant Gölüne ulaşılır. Güzergah üzerinde 

Abant Gölünü kuşbakışı gören harika manzaralar bulunmaktadır. 

Mudurnu  

Merkez – 
Karaarslan 

Parkuru 

7,5 km. 6/3 

Parkur Mudurnu şehir merkezi bitiminde Babas Kaplıcasına giden yol üzerinden 

başlayarak Mudurnu kalesi kalıntıları yanından devam eder. Parkur halk arasında büyük 

bir veli olduğuna inanılan Karaarslan haziresinden geçmektedir. Parkur Mudurnu’ya 
hakim manzaralı yamaç sırtlarından devam ederek Mudurnu şehir girişinde sona 

ermektedir. Kolay bir parkurdur. 

Taşkesti Sarot 

– Ilıca Parkuru 
22 km. 6/5 

Mudurnu Taşkesti beldesinde bulunan Sarot kaplıcası mevkiinden başlayan parkur 22 

km. uzunluğundadır. 558 metre rakımdan başlayan parkurda 1500’lü rakımlara 

çıkılmakta ve Ilıca deresi boyundan Ilıca köyüne inilmektedir. Ilıca köyünde 60 derece 

sıcaklığında tarihi Sarot hamamı bulunmaktadır. 

Göynük 

Çubuk Gölü – 

Sülüklü Göl – 

Tavşansuyu 

Parkuru 

22 km. 6/4 

Parkur, Çubuk Gölü Gölbaşı mahallesinden başlayarak 1400’lü rakımlarda bulunan 

Çubuk Yaylasına ulaşılmakta ve Sülüklügöl Tabiat parkı buradan kuşbakışı 

görülebilmektedir. Sülüklügöl’e ulaştıktan sonra Tavşansuyu mevkiinde parkur 

tamamlanmaktadır. 

Göynük 

Soğukçam – 

Şelale – Çatak 
Hamamı 

Parkuru 

14 km. 6/3 

Göynük Soğukçam Köyü Göynük ilçesinin 35 km. güneyinde olup, eski adı 

Germanos’tur. Parkur üzerinde “Su Harladı Şelalesi” adında yaklaşık 25 metreden 
dökülen harika bir şelale bulunduğu parkur, Çatak hamamı mevkiinde son bulur. 

Seben 

Taşlıyayla 

Gölü Parkuru ( 

Yürüyüş – 

Bisiklet ) 

23 km. 6/4 

Bolu merkezin 30 km. güneyinde Seben yolu üzerinde bulunan Taşlıyayla göletinin 

yaylalar yolu girişinden başlayan parkur, göl çevresini dolaşarak yine aynı yerde sona 

ermektedir. Parkur üzerinde bulunan yayla yerleşimlerinde kısa molalar verilebilir. 

Muslar Kaya 

Evleri – 

Nevruz Tepe – 

Solaklar Kaya 

Evleri Parkuru 

12 km. 6/4 

Seben ilçemizin Solaklar Köyü girişinden başlayan parkur üzerinde Alpagut Köyü’ne ve 

ardından Muslar Kaya Evleri’ne çıkılmaktadır. Her yıl 21 Mart tarihinde geleneksel 

olarak Nevruz bayramının kutlandığı yer olan Nevruz tepesinin ardından Solaklar Kaya 

Evlerinde parkur sona ermektedir. 

Yayla Çayırı – 

Çeltikdere  - 
Kınıkçı 

Kanyonu 

23 km. 6/5 

Bolu Kıbrıscık Yolu üzerinde bulunan Yaylaçayırı mevkiinden başlayan parkurda 

yayladan devam edilerek kanyon içine oldukça zor bir parkura girilmektedir. Parkur 23 
km. sonunda Çeltikdere köyünde son bulmaktadır. Zor bir parkur olduğundan yöreyi 

bilen mihmandarla gidilmelidir. Parkur sonunda Çeltikdere köyünde bulunan tarihi 

Bizans Kilise kalıntısı görülebilir.   

Mengen 

Gökçesu – 

Şelaleler 

Parkuru 

17 km. 6/3 

Parkur Gökçesu Beldesi Çorakkadirler Köyünden başlamaktadır. Hafif bir inişle farklı 

derelerde 2 adet şelale ve doğa harikası kayın ağaçları arasından geçilerek Gökçesu 

Beldesinde parkur sona ermektedir. 

Mengen 

Şirinyazı 

Parkuru 

9 km. 6/3 
Mengen Bürnük Köyünde bulunan Şirinyazı Gölünden başlayan ve aynı yerde son bulan 

parkur, 9 km. uzunluğunda ve oldukça kolay bir parkurdur. 

Gerede 

Rumşah 

Yaylası – 

Mengen 

Geyikgölü 
Parkuru 

19 km. 6/4 

Gerede’nin yaklaşık 12 km. kuzeyinde bulunan Rumşah yaylasından başlayan parkur 

üzerinde Geyikgölü ve Kösekadılar Köyü bulunmaktadır. 19 km. uzunluğunda inişli 

ancak zor bir parkurdur. Parkur Mengen Pazarköy’de son bulmaktadır. 
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Keçi Kalesi – 

Gerede 

Parkuru 

6 km. 6/3 

Gerede ilçemizin kuzeyinde Arkut Dağı Kayak merkezi çıkışında Keçi Kalesi yol 

ayrımından başlayan parkur üzerinde ilk olarak Keçi Kalesi gezilebilir. Devamında 

Gerede istikametine inilen küçük bir kanyondan geçilerek Gerede şehir merkezine 

ulaşılır. 

Dörtdivan 

Köroğlu 

Şelalesi – 

Köroğlu Zirve 

Parkuru 

24 km. 6/4 

Dörtdivan Kartalkaya yolu üzerinde bulunan Köroğlu mevkiinden başlayan zor bir 

parkurdur. Parkurda Köroğlu şelalesi ve devamında Çetikören yaylasının alt kısmından 

geçilerek  2397 rakımında Köroğlu zirvede son bulmaktadır. 

Dörtdivan 

Yukarı Düğer 

– Köroğlu 

Zirve Parkuru 

29 km. 6/4 
Dörtdivan Yukarıdüğer köyünden başlayan parkurda Sayık ve Sorkun yaylası üzerinden 

Köroğlu zirveye çıkılmaktadır. 29 km. uzunluğundaki parkur oldukça zordur. 

Kıbrıscık – 

Köroğlu Zirve 
Parkuru 

19 km. 6/4 

Kıbrıscık ilçe merkezi yakınında bulunan Köroğlu Dağ Evlerinden başlayan parkurda 

yol üzerinden devam edilir.  Karadoğan Yaylasının doğu kısmındaki patika yolun kuzey 
istikametinden 2070 metredeki Köroğlu alt zirvesine ulaşılmaktadır. Zor bir parkurdur. 

Kıbrıscık 

Çivril 

Kanyonu – 

Elliönü Kaya 

Evleri Parkuru 

9 km. 6/5 
9 km. uzunluğunda ancak zor bir parkurdur. Kanyon içinde doğal yaşam devam etmekte 

olup, Elliönü kaya manastırı adı ile bilinen kaya evlerinde parkur son bulmaktadır. 

Yeniçağa 

Gölü Kuş 

Cenneti 

Parkuru 

19 km. 6/3 

Yeniçağa İlçe merkezinde bulunan Yeniçağa Gölü kuş cenneti mevkiinden başlayan 

parkur, göl çevresini dolaşarak 19 km. sonunda yine göl kenarında sona ermektedir. 

Orta zorlukta bir parkurdur. 

Kaynak: Bolu İli Doğa Yürüyüşü Parkurları, 2019. 

Tablo 1’e göre Bolu ilinin yürüyüş yolları konusunda verimli bir çekiciliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 

Farklı uzunluklarda çeşitli zorluk derecelerine göre birçok yürüyüş yolu yer almaktadır. Yürüyüş 

yollarının sayıca fazla olmasının bir sonucu olarak da Bolu iline gelen turlarda turist rehberlerinin bu 

alanda uzmanlaşmalarının faydalı olacağı tahmin edilmektedir. Çevre illerden yürüyüş yolları konusundan 

turlara ev sahipliği yapan Bolu’nun doğa turizmi açısından değerli bir kaynak olduğu unutulmamalıdır.  

Tablo doğrultusunda yürüyüş yollarının genellikle turizm çekiciliğinde önemli bir yeri olan göller 

çevresinde olduğu görülmektedir. Belirli rotalarda yürüyüş yollarının eksik kaldığı, yeni yürüyüş 

yollarının keşfedilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yürüyüş yollarının uzunlukları 6 km. ile 29 km. 

arasında değişmektedir. Zorluk derecelerine göre 15 yürüyüş yolunun 6/3 zorluk derecesine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda ortalama zorluk derecesi olan yürüyüş yolları ön plana çıkmaktadır. 

Yürüyüş yolları kapsamında Mengen ve Gerede’nin sayıca az yürüyüş yoluna sahip olduğu görülmektedir. 

Bu açıdan incelendiğinde yeni rotaların bu bölgeler civarında oluşturulabileceği belirlenmiştir. 

Bolu Yürüyüş Yolları Yeni Rotalar 

Bolu turizminin önemli bir potansiyeli olan doğa turizmi kapsamındaki yürüyüş yolları farklılık 

göstermektedir. Bahsedilen Tablo 1’de yer alan rotalara yeni yürüyüş rotaları da eklenmektedir. Bunun 

temel sebebi Bolu’nun böyle bir turizm türüne oldukça elverişli olmasıdır.  Bazı rotalar Bolu’da başlayıp 

farklı illerde de bitmektedir. Böylece şehirlerarası yürüyüş parkurları da popüler olmaktadır. 

Eklenebilecek rotalar olarak (yenirota, 2020; Seben Kaya Evleri, 2020, Bolu İl ve Kültür Turizm 

Müdürlüğü, 2020); 

 Yeniçağ-Kındıra-Mengen-Küçükkuz Parkuru 

 Bolu-Kozlu-At Yaylası-Elmalık Parkuru 

 Bolu-Tetemeçele-Çele Tepesi-Gurbettaşı-Sarıçam Orman Evleri-Çukurören Parkuru 

 Mengen-İlyaslar Köyü-Keçikıran Tepesi-Eskipazar-Sofular-Yalakkuz Parkuru 

 Bolu-Sarıalan İkisivri Tepesi-Çaygökpınar Yaylası-Yeniakçakavak Yaylası-Seben Yolu Parkuru 
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 Bolu-Merkeşler Köyü - Çal Dağı - Merkeşler Yaylası - Hayranlar Köy Parkuru 

 Bolu-Kartalkaya-Resuldede Zirvesi - Tembel Yaylası - Saçlık Kayalığı Zirvesi- Dörtdivan, 

Yalacık Köyü Parkuru  

 Bolu, Kıbrıscık Deveören Köyü - Yellice Tepesi - Sakal Yaylası - Çifte Çayırlar - Alemdar Köyü 

Parkuru 

 Bolu, Dörtdivan Yenipelitçik Yaylası - Horhor Yaylası - Boztepe Zirvesi - Karapınar Yaylası - 

Tekkeköy Yaylası - Alabalık Tesisleri, Çamlıdere, Meşeler Yaylası Parkuru 

 Bolu Aşağı-Yukarı Ovacık Yaylaları - Aktaş Yangın Gözetleme Kulesi - Bünüş, Dağkarara, 

Havullu Yaylaları - Aktaş Köyü Parkuru 

 Bolu Dörtdivan Süleler Köyü - Yalacık Yaylası - Sivrigöynük Tepesi - Güneyoluk Yaylası - 

Benli Yaylası Parkuru 

 Gerede, Çayören Güney - Eğriova Gölü - Mengen, Akçakoca Yaylası - Akçakoca Köyü Parkuru 

 Seben, Tazılar Yaylası - Kınıkçı Vadisi - Çeltikdere Köyü, Kınıkçı Mahallesi Parkuru 

 Dörtdivan Kındıra Yaylası - Resuldede Tepesi - Dorukkaya Tepesi - Karakaya Yaylası - Sarıalan 

Yayla Gölü Parkuru 

 Kıbrıscık, Çökeler - Köroğlu Zirve - Boz Tepe - Köroğlu Şelalesi - Dörtdivan Tekeköy Parkuru 

 Dörtdivan Köroğlu Ormanları - Saçlık Kayası Parkuru 

 Işıkdağı Geçidi - Akhasan Yaylası - Karataş Tepesi - Saraycık Köyü Parkuru 

 Çamlıdere Güney Köy - Benli Yaylası, Mahya Tepesi - Sarayköy Yaylası - Kavak Tepesi - Sorgun 

Gölü Parkuru 

 Gerede, Demirciler Yaylası - Hasat Yaylası - Yeşilören Yayla Gölü - Kavakbaşı Tepesi – Süleler 

Parkuru 

 Yeniçağ, Kındıra - Çaydurt, Küplüce Parkuru 

 Mengen Yumrutaş - Karanlık Vadi – Küçükkuz Parkuru 

 Bolu, Dörtdivan Tekkedere - Boztepe - Kapaklı - Köroğlu Deresi Parkuru 

 Gerede, Çayörengüney Yaylası - Naldöken Tepesi - Koçumlar Yaylası - Kıncalar Mahallesi 

Parkuru 

 Bolu, Kıbrıscık Çökeler Köyü - Köroğlu Tepesi - Bölücekkaya Köyü Parkuru 

 Bolu, Dereceören - Keltepe - Bulanık Yaylası Parkuru 

 Bolu, Dörtdivan Sarıalan Yaylası - Karapınar Yaylası - Çaygökpınar Yaylası Parkuru 

 Bolu, Mesciçele Köyü - Çele Tepesi - Bağışlar Köyü Parkuru 

 Gerede, Örencik, İmanlar, Çağış, Kapaklı, Kurt, Karacadağdemirciler Yaylaları Parkuru 

sayılabilmektedir. 

Ayrıca, Mengen Bölgesi’nin doğa yürüyüşleri açısından oldukça verimli olduğu incelenmiştir. Yeniçağ 

Bölgesi, Mengen Baba Hızır Türbesi, Akören Köyü, Eskipazar Köylerinde doğa yürüyüşleri 

yapılmaktadır. Bu yürüyüş yollarının olmasına rağmen Mengen Dorukhan Tüneli sonrası yolun sol 

tarafında bulunan doğal orman içindeki alanlarda yürüyüş yollarının tespiti ve durum analizi 

yapılabilmektedir. Bu bağlamda Orman Ağaçlandırma Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak, çeşitli rota 

çalışmaları ile birlikte yürüyüş rotaları zenginleştirilmesi devam etmektedir.  

Sonuç 

Günümüzde turistlerin beklentileri sürekli değişmektedir. Bu beklenti değişikliği farklı turizm çeşitlerinin 

oluşmasına yol açmaktadır. Turizm çeşitlerinin farklılaşması ile birlikte turist rehberliğinde de 

uzmanlaşma kavramı söz konusu olmuştur. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre doğa 

turizmi, turizm endüstrisinin önemli bir parçası haline gelmiştir (UNWTO, 2010). Doğa turizmi, doğal 

ortamların turizme kazandırılmasını sağlamaktadır (Weaver, 2008). Ayrıca, son yıllarda birçok ülke ve 

bölgede doğa turizmi, hızlı bir büyüme yaşamış olup (Balmford vd., 2009), yerel topluluklara ekonomik 

faydalar sağlamış ve böylece yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmuştur. İnsanları doğa ile bağlayan 

bir turizm biçimi olarak (Hill, Curtin ve Gough, 2014), doğa deneyimi için doğa turizmi daha fazla ilgi 
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görmektedir (Hall, 2015). Bu ilginin belirgin nedenlerinden biri de şehirlerde doğadan kopuk bir şekilde 

yaşamın devam etmesidir (Macnaghten ve Urry, 1998).  

Doğa, önemli bir turistik cazibe merkezidir (Fredman ve Tyrväinen, 2010). Türkiye farklı 

destinasyonlarda çeşitli turizm türlerine ev sahipliği yapan bir ülkedir. Çeşitli yeşil alanların olması, 

yeryüzü şekillerinin farklılaşması, iklim özelliklerinin çeşitliliği neticesinde doğa güzellikleri açısından 

önemli bir destinasyon olmaktadır. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğası ile ön plan çıkan 

şehirlerinden biri de Bolu’dur. Akyurt Kurnaz’ın 2020 yılında yapmış olduğu çalışmaya da göre Bolu 

denildiğinde turist rehberlerinin aklına gelen doğa, yeşil, göl kelimeleri olduğu belirtilmiştir. Bolu sahip 

olduğu doğa güzellikleri neticesinde doğa turizmi açısından önemli kaynaklara sahiptir. Araştırmanın 

amacı ve yöntemi doğrultusunda Bolu yürüyüş yolları açısından incelenmiştir. Yürüyüş yolları, 

katılımcıların ruhsal olarak rahatladıkları, farklı bitki örtüleri ile karşılaştıkları, diğer insanlarla iletişim 

kurdukları bir doğa turizmi aktivitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürüyüş yolları uzman rehberler 

tarafından eşlik edilerek yürünmeli, mutlaka gerekli malzemeler alınarak yola çıkılmalıdır. Parkurların 

zorluk derecelerine göre; kişiler kendilerini hazırlamalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan bu 

araştırmanın amacı Bolu’daki yürüyüş yollarını belirlemek ve farklı alternatifler sunmaktır. Ayrıca doğa 

rehberliği yapabilecek olan rehberlerin hizmet kalitelerini arttırılmaları açısından verilen eğitimler büyük 

önem taşımaktadır. Bu eğitimlere örnek olarak özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan 

rehberlik kurslarında, üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitimi veren turizm rehberliği ya da turist 

rehberliği bölümlerinde sürdürülebilir turizm, turizm ve çevre, çevre, sürdürülebilirlik, doğa rehberliği, 

flora-fauna, eko-turizm gibi alanlarda eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu alanda verilen eğitim, yetişecek 

rehberlerin bu konuda daha bilinçli ve yetenekli olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca özel ilgi alanlarından biri 

olarak da rehberlerin hem doğa turizmi konusunda hem de ilgi duydukları alanlar konusunda uzman 

olmalarının sağlanması ve uzmanlık sertifikalarını almaları amacıyla uzmanlaşma programlarının açılarak 

desteklenmelidir. Doğa rehberliğinde uzmanlaşmaya gidilmesi amacı doğrultusunda üniversitelerin, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, meslek kuruluşlarının, odaların ve derneklerin ortaklaşa yürüteceği 

uzmanlık eğitim programları açılmalı ve turizm sektöründe profesyonel olarak çalışan turist rehberlerinin 

ve turist rehberi adaylarının bu eğitim programlarına katılmaları sağlanmalıdır (Köroğlu vd., 2012). 

Akyurt Kurnaz (2020)’a göre, Bolu sahip olduğu turizm çekiciliklerini pazarlama konusunda sıkıntı 

yaşayan bir destinasyondur. Bu açıdan hem Bolu ile ilgili yapılmış olan çalışmaların farkındalığını 

arttırmak hem de yürüyüş yollarını incelemesi yönüyle çalışmanın katkısı olduğu belirtilmektedir. Çünkü 

son yıllarda yürüyüş yolları turistler tarafından ilgi gören bir özel ilgi turizm alanı olmaktadır.  

Gelecek çalışmalar açısından yürüyüş yollarını deneyimleyen turistlere yönelik araştırmalar yapılarak; 

yürüyüş yolları turist deneyimi çatısı altında araştırmaların yapılması mümkündür. Bolu’da mevcut olan 

yürüyüş yollarının çeşitliliği açısından farklı yürüyüş yolları da yer almaktadır. İlin sahip olduğu yaylalar, 

doğal güzellikler, tabiat koruma alanları, milli park, sulak alanlar, göller çerçevesinde yürüyüş yolları da 

çeşitlilik göstermiştir. Bolu ilinde 12 ay boyunca farklı güzergahlarda yapılabilecek önemli bir doğa 

turizmi çeşidi de yürüyüş yolları olmuştur. Bu çekiciliklerin tanıtımı sayesinde Bolu’da yürüyüş yolları 

daha bilinir bir hale getirilecektir. Seyahat acenteleri açısından, bu rotalar ile ilgili tur programları 

oluşturulmaya devam edilerek, tanıtımın arttırılması sağlanabilir. Ayrıca uzmanlık alanı olarak yürüyüş 

yolları konusunda Bolu’nun yürüyüş parkurlarının bir turizm güzergahı olması mümkündür. Bu yürüyüş 

yolları üniversite ve sektör işbirliği içerisinde çeşitli projelerde ele alınarak uluslararası düzeyde 

tanınabilir hale getirilebilir. Çünkü Bolu’nun en temel turizm problemlerinden biri tanıtımdır. Tanıtım 

konusunun hem seyahat acenteleri hem de diğer turizm paydaşları ile desteklenmesi mümkündür.  

Teşekkür 

Çalışmamıza vermiş oldukları katkılarından dolayı Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Sayın Fazıl 

Karaduman ve Haşim Ağca’ya teşekkür ederiz. 
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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…  

 

 

Dr. Funda Ön Esen 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Bölümü  
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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği 

Yayın Evi: Nobel Yayınları  

Editörler: Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU, Doç. Dr. Özlem GÜZEL 

 

Turist rehberliği mesleği aşkla, tutkuyla, büyük özveriyle yapılması gereken en güzel ve en önemli 

mesleklerden biridir. Turist rehberleri, misafirlerin ilk karşılandığı ve son uğurlandığı ana kadar olan 

süreçte sürekli onlarla vakit geçirilen, misafir memnuniyetinin ve motivasyonunun ön planda 

tutulduğu, misafire unutulmaz deneyimler sunmayı amaçlayarak tatil deneyimini oluşturan, farklı 

kültürler arasında köprüler inşa eden, ülkenin sahip olduğu çok kıymetli zenginliklerin tanıtılmasında 

değer sağlayan, ülkeye, yöreye, yerel halka, insana, çevreye, doğaya, misafire, sanata, kültüre ve 

topluma karşı sorumluluğu yüksek bir meslek icra etmektedirler. Daha kaliteli hizmet vermek 

amacıyla da kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Turist rehberleri sahnedeki 

turizm aktörleri olarak mesleklerini ilmek ilmek bir sanat gibi işlemektedirler.   

Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği başlıklı bu kitabın yazılma amacı; önlisans, lisans 

ve lisansüstü düzeyde turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilere, araştırmacılara, akademisyenlere, 

ülkemizin tanıtım elçileri olan turist rehberlerine, turist rehberliği meslek kuruluşlarına, turizm 

sektöründeki uygulayıcılara, alanla ilgili araştırma yürüten diğer kişi, kurum ve kuruluşlara fayda 

sağlamak, ışık tutmak ve yol göstermektir.  Bu amaçla Türkiye’nin dört bir tarafında farklı 

üniversitelerde görev yapan çok değerli bölüm yazarları bir araya gelerek bu kitabın oluşumuna katkı 

sağlamışlardır. Kitap içinde toplamda 15 farklı üniversiteden, 24 akademisyen bölüm yazarlığı 

yapmıştır.   

Kitabın içinde Turist Rehberliğine Giriş, Turist Rehberliğinde Tur Yönetimi ve Tur Yönetimi 

Başarısını Etkileyen Konular olmak üzere üç ana bölümden ve bu bölümler altında yer alan on sekiz 

alt bölümden oluşmaktadır.  

“Turist Rehberliğine Giriş” bölümünün içeriğinde yedi alt bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde; turist 

rehberliği mesleği kavram ve etimolojik özellikleri çerçevesinde incelenerek, turist rehberliği 

mesleğinin özelliklerine yer verilmiş; turist rehberliği terminolojisi oluşturulmuş; turist rehberliği 

mesleğinin antik çağlardan başlayarak günümüze doğru geçirdiği tarihsel süreç detaylı olarak 

anlatılmış; dünyada ve Türkiye’de turist rehberliği eğitimi örnekler ve istatistikler yardımıyla 

incelenerek, mesleğe kabul, ruhsatname alma zorunluluğu ve bunların gerektirdiği koşullar ve 

mesleğin gerektirdiği standartlar hakkında bilgi verilmiş; turist rehberliği yasal mevzuatı ve 

mevzuatın gelişimi, turist rehberliğinde mesleki örgütlenme, odalara üyelik koşulları, mesleğin icrası, 

ücretler, disiplin ve cezalar, mesleğin korunması, meslekte sosyal haklar ve vergilendirme ile ilgili 

detaylı açıklamalar yapılmış; turist rehberlerinin sahip olması gereken genel özellikleri ve mesleki 

özellikleri irdelenmiş ve son olarak turist rehberlerinin meslek yaşamındaki rolleri hakkında bilgiler 

sunularak bu rollerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine yönelik önemli ipuçları verilmiştir.  

“Turist Rehberliğinde Tur Yönetimi” bölümünün içeriğinde altı alt bölüm bulunmaktadır. Bu 

bölümde; tur ve paket tur kavramları açıklanarak, turların tarihsel gelişimi, tur çeşitleri, turist tipleri, 
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turların özellikleri ve Türkiye’de yapılan turların genel hatları, özellikleri ve güzergahları hakkında 

bilgi verilmiş; tur yönetimi kavramının tanımı, önemi, tur yönetiminde kimlerin görev aldığı ve 

bunların yetki ve sorumlulukları ve tur yönetiminde turist rehberlerinin rolleri detaylı olarak 

incelenmiş; iş organizasyonun yapılması ve turist rehberlerinin tur öncesi operasyon hazırlıkları ile 

ilgili olarak yapılması gerekenler tur yönetimine giriş başlığı altında detaylı olarak anlatılmış; 

turistlerin karşılanması ve ilk izlenim, tur oryantasyonu, kuralların aktarımı, tur rotasının aktarımı, 

ziyaret edilen yerler ile ilgili bilgi aktarımı, yerel kültürün aktarımı ve hikaye anlatımını kapsayan tur 

yönetimi uygulaması örneklerle açıklanmış; örnek evrakların yardımıyla turların sonunda hangi 

işlemlerin yapılması ve hangi belgelerin doldurulması gerektiği hakkında bilgi verilmiş ve turlarda 

yaşanabilecek sorunlara örnekler verilerek çözüm önerileri getirilmiştir.   

“Tur Yönetimi Başarısını Etkileyen Konular” bölümünün içeriğinde beş alt bölüm bulunmaktadır. Bu 

bölümde; etik kavramı üzerinde durulmuş, turist rehberliği meslek etiği ve mesleğe yönelik 

uygulanan etik ilkeler vurgulanmış; turist rehberlerinin sorumlu davranışları sürdürülebilirlik 

bağlamında ele alınarak örneklerle zenginleştirilmiş; grup kavramı ve grupların oluşum süreci 

incelenerek, grup motivasyonunun oluşturulmasında uygulanabilecek stratejiler örnekler yardımıyla 

açıklanmış; turist rehberliği mesleğinde bireysel gelişimin önemi anlatılarak bireysel gelişim 

yöntemlerinin neler olduğu ve turist rehberlerinin bireysel gelişimlerini nasıl sağlayabilecekleri ile 

ilgili olarak bilgiler verilmiş ve son olarak yeni nesil turist rehberliği ve uygulamaları hakkında 

detaylı bir içerik sunulmuştur. 

Her bir bölümün sonunda okuyucuya yönelik verilen sorular, araştırma projeleri ve örnek olayların, 

kitabın özellikle önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrencileri öğrenmenin yanı sıra 

düşünmeye de yönlendireceği varsayılmıştır.    

Doç. Dr. Özlem Güzel 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü  
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