SUNUŞ
Yayın hayatına, 2020 yılı Haziran ayında başlayan uluslararası hakemli dergimiz Turist
Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nin ikinci sayısını çıkarıyor olmamızın verdiği mutluluğu
siz değerli okurlarımızla paylaşmak isteriz. Yılladır nicel paradigmanın hâkim olduğu turizm
camiasına, farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen dergimiz, kuruluşundan itibaren
çizgisinden ödün vermeden emin adımlarla ilerlemektedir. İlk sayımızın yayınlanması ile pek
çok ulusal ve uluslararası indekste (CABI, ASOS indeks, Bilgindex, Euro Pub, Idealonline, Cite
Factor, DRJI, Research Bible, Türkiye Turizm Dizini ve Google Scholar) taranmaya başladık.
İlerleyen sayılarda yeni indekslerde taranmak için gerekli başvuruları gerçekleştirdik. Bunun
yanı sıra dergi hakem kuruluna pek çok değerli akademisyen dahil edilerek uluslararası bir
nitelik kazanmıştır. İkinci cildimizin birincisi sayısında, birbirinden farklı konularda 4 çalışma
ve 1 kitap tanıtımına yer verilmiştir. Tüm yayınları beğeni ile okuyacağınızı temenni ederiz.
B.C. Caner tarafından gerçekleştirilen çalışmada, dokuman analizi tekniği ile 1992 yılından
günümüze turist rehberliğine atfedilen rollerin neler olduğu ve zaman içerisinde ne şekilde
değiştiği incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 21 rol tanımı (ülke imajına katkı sağlama,
yönetici, arabulucu, tanıtıcı, eğlendirici, bilgi aktarıcısı, bilgiyi doğru kullanma, ilk izlenimi
oluşturma, turist deneyimi üzerinde etki yaratma, ön yargı kırıcı, problem çözücü, telafi edici,
kültür elçisi, pazarlamacı kalite, yükseltici, temsilci, destinasyona bağlılık oluşturma, tura
anlam katma, turu başarıya ulaştırma, destinasyon ekonomisine katkı sağlama, turistin
beklentisini karşılama) ortaya koyulmuştur.
P. Uçmuş tarafından gerçekleştirilen çalışmada, turist rehberliği eğitimi ile ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, G-20
ülkelerinde, turist rehberliği eğitiminin ağırlıkla kurs düzeyinde gerçekleştiği ve ülkelerin
gelişmişlik düzeyleri ile rehberlik eğitimleri arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
İ.Ş. Türkel ve S. Gökdemir tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Çanakkale Boğazı ve
çevresinde, 1. Dünya Savaşı ve sonrasına tarihlenen batıkların gözlemlenmesiyle
Çanakkale’nin dalış turizmi potansiyeli ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında
Çanakkale Boğazı ve çevresindeki batıklar, hem karadan hem de denizden gözlem yöntemiyle
incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde batıkların yer, koşul ve uygunluk durumları
bakımından dört farklı dalış rotası belirlenmiştir. Özel ilgi turizmi kapsamında
değerlendirilebilecek bu dalış rotalarının, Çanakkale’de alternatif bir turizm hareketliliği
oluşturması bakımından önemli bir adım olabileceğini söylemek mümkündür.
N. Yıldız ve V. Acar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Yunan mitolojisinin popüler
konularından biri olan Argonautlar seferini günümüz şartlarında gerçekleştirmeye yönelik bir
tur önerisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada öncelikle, Argonautların takip
ettiği güzergah hakkında bilgi verilmiş, sonrasında ise bahsi geçen güzergaha hakim iki uzmana
başvurulmuştur. Uzman görüşü neticesinde Karadeniz’in sert iklim şartları, uzun sürecek bir
deniz yolculuğu ve yüksek tur maliyeti nedeniyle İstanbul-Batum karayolu güzergahını
kapsayan bir tur önerilmiştir.
Haziran 2021 sayımızda, değerli çalışmalarını bizlerle paylaşarak literatüre katkı sağlayan
bütün yazarlarımıza ve dergimize gönderilen makaleleri büyük bir özveri ile değerlendiren
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saygıdeğer hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar
Dergisi’nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelebilmesi için editör kurulu olarak var
gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz.
Aralık 2021 sayımızda, birbirinden değerli çalışmalarla sizleri buluşturmayı temenni eder
hepinize saygı ve sevgimizi sunarız.
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi
Editör
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INTRODUCTION
We would like to share with you, our esteemed readers, the happiness of publishing the second
issue of our international peer-reviewed journal, Journal of Qualitative Tourist Guiding
Research (JTGR) whose first issue published in June 2020. Aiming to bring a different
perspective to the research in the field of tourism which has been dominated by quantitative
paradigm for years, our journal has been taking firm steps forward without compromising its
line since its foundation. With the publication of our first issue, we started to be indexed in lots
of national and international indexes (CABI, ASOS index, Bilgindex, Euro Pub, Idealonline,
Cite Factor, DRJI, Research Bible, Turkish Tourism Index and Google Scholar). We have also
applied to the new indexes for the future issues. In addition, the journal has become
international by adding many valuable researchers to the review board. In the first issue of our
second volume, there are four research papers on different subjects and one book review. We
hope you enjoy reading all the papers.
In the study carried out by B.C. Caner, it has been investigated that what are the roles attributed
to tourist guiding and how they have changed over time since 1992. As a result of the research,
twenty-one role descriptions (contributing to the image of the country, manager, mediator,
promoter, entertainer, information transmitter, correct use of information, creating the first
impression, making an impact on the tourist experience, bias breaker, problem solver,
compensatory, cultural ambassador, marketer quality, promoter, representative, creating
destination loyalty, enriching the tour, making the tour success, contributing to the destination
economy and meeting the expectations of the tourist) have been suggested.
In the research conducted by P. Uçmuş, it has been investigated that whether there is a
relationship between tourist guiding education and the countries development levels. As a result
of the research, it has been suggested that tourist guiding education is mostly carried out at the
course level in the G-20 countries and that there is no relationship between the development
levels of the countries and tourist guiding education.
In the research conducted by İ.Ş. Türkel and S. Gökdemir, diving tourism potential of
Çanakkale was tried to be revealed through observing the shipwrecks of the Dardanelles and its
surroundings dating back and after to the First World War. Within the scope of the research,
shipwrecks in and around the Dardanelles Strait were observed both from land and sea. As a
result, four different diving routes were determined according to the locations, conditions and
suitability of the wrecks. It is possible to state that those diving routes to be evaluated within
the context of special interests tourism, may be an important step in terms of creating alternative
tourism movement in Çanakkale.
In the research carried out by N. Yıldız and V. Acar, a tour proposal was created aiming to
realize the journey of Argonauts in today’s conditions, one of the popular themes of Greek
mythology. For this purpose, in the study, firstly, information was given about the route
followed by Argonauts, and then two experts, having experience in the aforementioned route,
were consulted. As a result of the experts’ opinions, a tour was proposed covering the route
between İstanbul and Batum on road, on account of the harsh climate conditions of the Black
Sea, a long sea voyage and high tour costs.
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We would like to thank all of the authors having contributed to the literature by sharing their
valuable research for this issue, and our esteemed reviewers having reviewed the papers
submitted to our journal with carefully. We want you to know that we, as the editorial board of
the Journal of Qualitative Tourist Guiding Research, are working very hard for the journal’s
taking its place in the international arena.
We hope to bring you together with valuable research in the following issue to be published in
December.
Best Regards,
Journal of Qualitative Tourist Guiding Research
Editor
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