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.
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