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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.
VII

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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DERGİ HAKKINDA
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 Türkçe ve İngilizcedir. 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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ABOUT THE JOURNAL
Tourist Guiding profession is one of the most important building blocks in Turkish
tourism. In the 19th century, in the late period of the Ottoman Empire, this profession
especially became important. However, during the wars taking place at the beginning of
20th century, the profession left unattended, albeit partially. With the Republic an
Period, the profession, gaining momentum and started to progress towards
professionalization with the first interpreter guide course and got its first regulation in
1971. In the 41-year period from 1971 to 2012, the profession continued as an
occupation in accordance with the regulations. With the “Tourist Guiding Profession
Law” enacted in 7th of June, 2012, tourist guiding became a profession whose
boundaries were drawn by law. It is possible to regard 2012 as a “milestone” in terms
of tourist guiding profession. Since 2012, there has been an enormous increase in the
number of scientific research associated with the profession. However, as in many
disciplines, positivism has been the dominant paradigm in the field of tourist guiding.
It is an important discussion topic to what extent it is possible to explain the causes of
many problems with positivist paradigm in tourist guiding whose subject is human
being. Many publications in the field of tourist guiding on the national basis today, have
put forth many problems from the practice of tourist guiding, associated with the legal
regulations, illegal tourist guiding to tourist guiding education and all these problems
await solutions. Hence, it is a fact that more qualitative research is needed in the fiel d
of tourist guiding, concentrating on such methods and techniques as interviews, focus
groups, and participatory observation. In other words; inductive research focused on
obtaining in-depth information by going directly to the source of the problem will be
more realistic than the information obtained by the survey technique. Established for
this purpose, Journal of Qualitative Tourist Guiding Research (JTGR) aims to publish
exploratory studies in such disciplines as archaeology, art history and mythology
associated with tourist guiding. The publication language of the journal is Turkish and
English. The authors who want to submit their papers to the journal must follow the
template specified in the journal writing rules. Journal of Qualitative Tourist Gui ding
Research (JTGR) continueing its publication life in online, is published biannually, in
June and December. No fee is charged to the authors at any stage of the publication
process.
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Ulusal Alanyazında Turist Rehberliği Mesleğine Atfedilen
Rollerin İncelenmesi
Derleme Makale
Bulut Cem CANER
Yüksek Lisans Öğrencisi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
bulutcemcanertur@gmail.com

Özet
Bu araştırma rehberlik eğitimi ile ilgili akademik çalışmalarda turist rehberliği mesleğine atfedilen roller incelemektedir. Bu amaçla sadece
ilgili ulusal alanyazın taranmıştır. Bu durum araştırmanın sınrılılıklarından birini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında rehberlik eğitimi
ile ilgili ulaşılabilen en eski tarihli kaynaklardan itibaren rehberlik mesleğine atfedilen rollerin günümüze kadar ne şekilde belirtildiği
sorusuna cevap aranmıştır. Turist rehberliği eğitimi ile ilgili elimizdeki en eski kaynaklar 1992 yılına gitmektedir. Bu tarihten itibaren
mesleğe atfedilen rollerin ne olduğu ve ne şekilde değiştiği turizm alanyazınında ele alınmamış bir konudur. Bu sebeple araştırmada ilgili
alanyazın taranarak rehberlik eğitimi üzerine hazırlanmış çalışmalarda mesleğin önemi ve misyonu hakkında bildirilen görüşler
derlenmiştir. Döküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma sonucunda rehberlik mesleğine dair tam 21 rol tanımı tespit edilmiştir.
Bu roller ülke imajına katkı sağlama, yönetici, arabulucu, tanıtıcı, eğlendirici, bilgi aktarıcısı, 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
şeklindedir. Araştırma bulguları araştırmacılar tarafından rehberlik mesleğine atfedilen rollerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret
etmektedir. İlerleyen yıllar ile beraber alanyazında rehberlik mesleğine atfedilen rollere yenileri eklense de kökten bir değişim yaşanmadığı
görülmüştür.

Anahatar Kelimeler: Turist rehberliği, turist rehberi rolleri, rehberlik eğitimi, alanyazın

Examination of The Roles Attributed to the Tourist Guding Professionin the
National Literature
Abstract
This research examines the roles attributed to the tourist guiding profession in academic studies on guidance education. For this purpose,
only the relevant national literature has been scanned. This situation constitutes one of the limitations of the study. Within the scope of the
research, an answer was sought to the question of how the roles attributed to the guidance profession have been specified until today,
starting from the oldest available sources on guidance education. The oldest resources we have on tourist guide training date back to 1992.
Since this date, what the roles attributed to the profession and how they have changed is an issue that has not been addressed in the tourism
literature. For this reason, the relevant literature was scanned and the opinions expressed about the importance and mission of the
profession in studies prepared on guidance education were compiled. As a result of the research conducted with the document analysis
method, 21 role definitions regarding the guidance profession were determined. These roles are contributing to the country's image,
manager, mediator, promoter, entertainer, information transmitter, correct use of information first impression, creating an impact on the
tourist experience, breaking prejudice, problem solving, compensating, cultural ambassador, marketing quality, promoter, representative,
commitment to the destination creating, adding meaning to the tour, making the tour successful, contributing to the destination economy,
meeting the expectations of the tourist. Research findings indicate that the roles attributed to the guidance profession by researchers should
be re-evaluated. With the following years, although new roles attributed to the guidance profession were added to the roles in the literature,
it was observed that there was no radical change and some role definitions continued to be used.
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Giriş
Cumhuriyet Dönemi’ni baz alırsak Türkiye’de turist rehberliği eğitiminin kökenleri 1928
senesine tarihlenmektedir. İlk olarak 50 tercüman rehber adayı, kurs bitiminde tercüman
rehberliği mesleğini yapma yetkisine sahip olmuştur. Fakat 2. Dünya Savaşı esnasında turizm
durma noktasına gelmiş ve dönemin rehberleri işlerini bırakmak zorunda kalmıştır
(Değirmencioğlu, 2001).
50’li yıllarda Türkiye’de turizm tekrardan önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum sonucunda
nitelikli turist rehberi yetiştirmek amacıyla,
turizm rehberliği eğitimi veren kurslar
düzenlenmesine karar verilmiştir. 1963 senesinde ise rehberlik eğitimi bakanlık bünyesindeki
kurslar ile verilmeye başlanmıştır (Değirmencioğlu, 2001).
Günümüzde turizm rehberliği eğitimi, bakanlık kurslarının yanında üniversitelerin iki yıllık ön
lisans ve dört yıllık lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programları aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu durumun yanlış olduğunu belirten bazı görüşler bulunmaktadır.
Örneğin Çokişler (2017) rehberlik eğitiminin mevcut durumunu, parçalanmış bir yapıya sahip
olması sebebiyle eleştirmektedir. Çokişler (2017) “Turizm Rehberliği Eğitiminde Çeyrek Asırdır
Değişmeyen Parçalanmış Yapı Sorunu” isimli araştırmasında mevcut parçalı duruma çö züm
olarak rehberlik eğitiminin, yabancı dil bilgisi şart koşulmak kaydıyla, adayların mülakatlara
tâbi tutularak tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmesi ve rehberlik eğitiminin sadece bu
tezli yüksek lisans programları aracılığıyla verilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu
sayede dil sorunu olmayan, gerçekten bu mesleği yapmak isteyen ve bilimsel altyapıya sahip
rehberler yetiştirilebilecektir. Çokişler (2017) bu önerisiyle mevcut parçalı yapıda yaşanacak
olan güç mücadelelerinin de önüne geçileceğini düşünmektedir. Kürkçü (2018) “Rehber
Adayları Gözünden Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programları ve Uygulamalardaki
Yanlışlıklar” adlı araştırmasında bir düzene oturtulmadan sistemsizce açılan yeni rehberlik
programları sebebiyle başta yabancı dil olmak üzere, mesleğin gerektirdği özelliklerden yoksun
mezunların sayısının gittikçe arttığını ifade etmiştir. Kürkçü (2018) araştırmasında müfredatın
yeniden değerlendirilmesi, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alana dair ders seçebilmelerinin
mümkün hale getirilmesi, gereksiz derslerin programlarda bulunmaması ve turist beklentilerine
göre hazırlanmış müfredatlar oluşturulması gibi önerilerde bulunmuştur.
Rehberlik eğitiminin önemli bir noktası akademisyenler tarafından sunulacak olan bilimsel
katkıdır. Rehberlik mesleğinin gelişimine katkı sunmak, yapılan yanlışları tespit etmek ve akılcı
çözüm önerileri getirebilmek için, bilimsel bakış ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
konuda görev, asli amacı bilim üretmek olması sebebiyle akademisyenlere düşmektedir. Özsoy
ve Çokal (2018) Türkiye’de Turist Rehberliği Alanında Yayımlanmış Lisansüstü Tezlerin
Bibliyometrik Analizi (1989-2018) başlıklı araştırmasında turist rehberliği alanında yazılan
lisansüstü tezlerin sayısının 2015 yılı sonrasında yükselişe geçtiğini saptamıştır. Araştırmacılar
bu durumu turist rehberliği alanında lisansüstü eğitim veren programların sayısının artması ve
alana dair yabancı literatürde meydana gelen ilerleme ile ilişkilendirmektedir.
Turist rehberleri turizm sektörünün anahtar oyuncusu konumunda olan unsurlarıdır. İlk defa
ziyaret edilen bir destinasyona gelen turistler için turun sağlıklı ilerleyebilmesi için bir rehberlik
hizmetine ihtiyaç duymaktadır. İyi bir rehberlik eğitimi, verilecek rehberlik hizmetinin kalitesi
sebebiyle önem arz eder. Güzel vd. (2012) rehberlerin ülkenin temsilcileri konumunda olması
sebebiyle rehberlik eğitiminin önemli bir olgu olduğunu ifade eder. Rehberlik eğitiminin kalite
seviyesi ile rehber kalitesi doğru bir orantıya sahiptir. Akademisyenl er, bizzat verdikleri dersler
ile rehberlik eğitimin doğrudan uygulayıcısı konumundadır. Bunu yanı sıra turist rehberliği
alanının bilimsel altyapısını da oluşturan kişilerdir. Akademisyenlerin rehberlik mesleği
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alanınına sağlayacakları akademik katkı rehberlik eğitiminin kalitesi açısından oldukça
önemlidir. Bir akademisyenin turist rehberlerine ne tür roller atfettiği ya da ne tür roller
atfedildiğini bilmesi, yetiştireceği rehber adaylarına vereceği eğitimin kalitesi bakımından
belirleyici konumdadır. Akademisyenler turist rehberliği mesleğini ne şekilde algılıyorlarsa,
rehberlik eğitimine dair getirecekleri öneri ve eleştiriler de o doğrultuda gerçekleşecektir. Bu
sebeple bu araştırma turist rehberliği eğitimi ile ilgili hazırlanmış akademik eserlerde, m esleğe
atfedilen rollerin tespit ve analiz edilmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Bu bağlamda turist
rehberliği eğitimine dair yazılmış en eski kaynaktan en güncel kaynağa kadar alanyazın
detaylıca taranmıştır. 1992 ve 2020 yılları arasına uzanan zaman dili minde yayınlanmış 23
bildiri, 16 makale, 3 doktora tezi, 6 yüksek lisans tezi ve 1 kitap olmak üzere 49 akademik esere
ulaşılmıştır.

Turist Rehberliği Kavramı
Tarihi antik Mısır’a uzanan turist rehberliği mesleği bugünkü haline 2. Dünya Savaşı sonrasında
modern turizm kavramının ortaya çıkmasıyla beraber ulaşmıştır (Çokal, 2015). Turistler,
gittikleri ülkelerde o ülkeyi tanıyan, kendilerine yardımcı olacak, turu yönetecek, yol gösterecek
bir insanın varlığına ihtiyaç duymaktadırlar. Turist rehberliği mesleğinin de bu ihtiyaç
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Turist rehberlerini, en kısa haliyle acentelerin belirlediği
çerçevede turları yöneten kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımın ve rehberlik mesleğinin
kapsamını genişletebilmek için rehberlik alanyazınındaki çalışmalara bakmak faydalı olacaktır.
Alanyazına baktığımızda Ercenk (1992:1) “turist rehberlerinin tanıtım açısından önemini
vurgulamıştır. Polat (2001:2) turist rehberlerinin ülke imajına olan katkısı üzerinde durmuştur.
Değirmencioğlu (2001:1) turist rehberinin tanıtım ve bilgilendirme yönlerine değinmiştir. Tetik
(2006:16) ise turist rehberliği mesleğini, turistlere karşı ülkeyi bütün özellikleriyle temsil
etmektir.” şeklinde tanımlamıştır. Güzel vd (2013:1) turist rehberlerini turizm endüstr isi
içerisindeki öncü aktörler olarak tanımlamıştır. Atasoy (1994) turist rehberinin turun başarısı
açısından önemine değinirken,
Temizkan (2010) ise ülkenin turistik değerlerinin
pazarlamasında turist rehberinin önemli bir rolü olduğunu ifade etmiştir. B u ifadelere
bakıldığında araştırmacılar tarafından rehberlik mesleğinin tanıtım, ülke imajı, hizmet kalitesi,
bilgilendirme ve tur yönetimi gibi fonksiyonlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Rehberler
araştırmacılar tarafından, gidilen yer hakkında bilgi veren, ülke ve destinasyon tanıtımı yapan,
turistlerin güzel vakit geçirmelerini sağlayan, ülke hakkında turistlerde olumlu intiba bırakmakla
yükümlü kimseler olarak ifade edilmiştir.
Yabancı kaynakları inceledeğimizde Ap & Whong (2000) tarafından tu rist rehberlerinin
bilgileri, iletişim becerileri ve yorumlarıyla turistler için turu gerçek bir deneyim haline getiren
kişiler olarak tanımlandığını görüyoruz. Cohen (1985) ise turist rehberinin lider ve arabulucu
rollerine vurguda bulunmuştur. Holloway (1981) turist rehberliği mesleğini oldukça geniş bir
kapsamda ele alarak turist rehberlerinin aktör, elçi, denge unsuru, katalizör, bilgi aktarıcı, kültür
simsarı, yorumcu, arabulucu ve öğretmen olduklarını belirtmiştir.
Günümüze gelirsek Taşkın (2021) turist rehberlerinin turistle doğrudan iletişim kuran kişi
olduğunu ve turistin seyahat edilen destinasyonu tekrar ziyaret etme kararında etkili faktörlerden
biri olduğunu belirtmiştir. Şahin vd. (2021) ise rehberlerin kültür elçisi olduğunu belirtirken,
turist rehberlerinin destinasyon tanıtımında ve turist memnuniyetinde önemli bir unsur olduğunu
söylemiştir. Birdir ve Taşbey (2020) rehberlerin turistin beklentisinin karşılanması bakımından
kritik bir konumda bulunduğunu ve rehberin turistlere karşı acenteyi temsil eden kişi olduğunu
belirtmiştir.
Rehberlerin turizm faaliyetleri çerçevesince bir takım rol ve görevleri bulunmaktadır. Bu roller
tur öncesi, tur esnası ve tur sonrası süreçleri kapsar. Alanyazına baktığımızda turist rehberlerine
atfedilen bazı rol ve görevler ile karşılaşmaktayız.
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Kalyoncu ve Yüksek (2017) tarafından turist rehberlerine atfedilen rolleri derledikleri bir tablo
hazırlamışlardır. Bu roller Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Turist Rehberlerine Atfedilen Roller
Rol
Sürdürülebilirlik
Temsilcisi
Kültürel
Miras
Aktarıcısı
Propagandacı
Müşteri Deneyimi
Üzerinde
Etki
yaratma
Müze Rehberi
Arabulucu
Kordinatör
Hikaye Anlatıcı
Bütünleştirici
Etki ve İzlenim
Yöneticisi
Buluşma Anlayış
Empati

Araştırmacı
Weiler and Kim (2011)
McGrath (2007)
Lin, Wang and Chen (2008)
Randall and Rollins (2009)

Best (2012)
Salazar (2010)
Potter (2016)
McCabe and Foster (2006)
Hu and Wall (2013)
Su, Yang, Badaoui and Cho (2014)
Weiler and Black (2015)

Kaynakça: Kalyoncu ve Yüksek (2017:3)
Kalyoncu ve Yüksek (2017) tarafından hazırlanan tabloda sürdürülebilirlik temsilcisi, kültürel
miras aktarıcısı, propagandacı, müşteri deneyimi üzerinde etki yaratma, müze rehberliği,
arabulucu, kordinatör, hikayeci, bütünleştirici, etki ve izlenim yönetic isi, buluşma, anlayış ve
empati gibi rol tanımlamaları karşımıza çıkmaktadır. Bu tabloya benzer bir tablo da Zhang &
Chow (2004) tarafından hazırlanmıştır.
Tablo 2: Turist Rehberlerine Atfedilen Roller
Rol
Aktör
Denge Unsuru

Bakıcı
Elçi
Katalizor
Bilgi Aktarıcı
Kültür Simsarı
Aracı
Lider
Yorumcu

Arabulucu

Araştırmacı
Holloway (1981)
Holloway (1981)
Schmidt (1979)
Fine ve Speer (1982)
Pearce (1982)
Fine ve Speer (1982)
Holloway (1981)
Holloway (1981)
Holloway (1981)
Hughes (1991)
Holloway (1981)
Katz (1985)
Schimdt (1979)
Ryan ve Dewar (1995)
Cohen (1985)
Geva ve Goldman (1991)
Almagador (1985)
Holloway (1981)
Katz (1985)
Ryan Dewar (1995)
Schmidt (1979)
Holloway (1981)
Cohen (1985)
Katz (1985)
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Organizatör

Satış Elemanı
Öğretmen

Schuchat (1983)
Pearce (1982)
Hughes (1991)
Schuchat (1983)
Schmidt (1979)
Fine ve Speer (1982)
Gronroos (1978)
Manchini (2001)
Fine ve Speer (1982)
Holloway (1981)
Pearce (1982)

Kaynakça: Zhang & Chow (2004:3)
Bu tabloda saptanan roller aktör, bakıcı, yorumcu, arabulucu, organizatör, denge unsuru, elçi,
katalizör, bilgi aktarıcı, kültür simsarı, aracı, lider, satış elemanı ve öğretmendir. Buradan
anlamaktayız ki turizm rehberleri pek çok sıfat ve tanımlamaya tabi tutulmakta olan ve kapsamı
geniş bir meslektir.

Yöntem
Araştırmanın amacı, rehberlik eğitimine yönelik yayınlanmış akademik eserlerde, mesleğe
atfedilen rol tanımlarının tespit ve analizini yapmaktır. İyi bir rehberlik rehberlik hizmeti, turun
başarıyla sonuçlanması ve turistin turdan memnun bir şekilde ayrılması açısından hayati bir rol
oynamaktadır. İyi bir rehberlik hizmeti için iyi bir rehberlik eğitimine gerek duyulmaktadır.
Akademisyenlerin, rehberlik eğitimini bizzat veren ve rehberlik alanının bilimsel altyapısını
oluşturan kişiler olması sebebiyle, rehberlik eğitiminde kilit unsurlardır. Bu bağlamda
akademisyenlerin turizm rehberliği alanına dair sağlayacakları bilimsel katkı, rehberlik
eğitiminin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Bir akademisyenin turist rehberlerine ne tür
roller atfettiği, yetiştireceği rehber adaylarına vereceği eğitimin niteliğini açısından belirleyici
konumdadır. Bu sebeple araştırmada rehberlik eğitimi ile ilgili akademik eserler ve
akademisyenlerin bu eserlerde turist rehberliği mesleğine yönelik atfett iği roller
incelenmektedir. Bu amaç neticesinde araştırmaya dahil olan akademik eserlerin düzenli ve
detaylı incelenmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu araştırmada araştırma metodu olarak nitel bir
araştırma metodu olan döküman analizi metodu tercih edilmişti r. Çünkü doküman analizi
metodu her türlü belgenin sistematik ve etraflıca incelendiği bir araştırma metodudur (Kıral,
2020). Bu metod sayesinde araştırma çerçevesince incelenen bütün makale, tez, kitap ve
bildirilerin içeriği detaylıca incelenip, analiz edilebilebilecektir.
Araştırma sadece Türkiye’deki alanyazın ile ilgilenmektedir. Yurtdışı menşeili çalışmalar
araştırmaya dahil edilmemiş, sadece ulusal alanyazın incelenmiştir. Rehberlik mesleğine yönelik
bir rol ve görev tanımlaması içermeyen ve doğrudan araştırmanın konusuna odaklanmayan
çalışmalar, araştırmanın ilgilendiği hususa herhangi bir katkı sunacak durumda olmaması
sebebiyle araştırma dışı bırakılmıştır. Bildiri kitapları, yayınevlerinin internet siteleri,
Academia, Google Scholar, Ulusal Tez Merkezi ve arama motorlarında yapılan detaylı aramalar
sonucunda turist rehberliği eğitimi üzerine hazırlanmış tez, makale, kitap ve bildirilerden oluşan
tam 49 akademik eser tespit edilmiştir. Bu eserler 23 bildiri, 16 makale, 3 doktora tezi, 6 yüksek
lisans ve kitaptan tezinden oluşmaktadır. Bu çalışmalar, bulgular kısmında tablo halinde
belirtilmiştir.
Elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen eserlerde araştırmacıların rehberliğe atfettikleri
rolleri belirten ifadelerinden oluşan bir tablo daha meydana getirilmiş, daha sonra bu tablodaki
ifadeler üzerinden rol tanımları yapılarak ve bu tanımları i çeren ek bir tablo daha hazırlanmıştır.
Elde edilen bulgular etraflıca incelenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur.
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Bulgular
Araştırma bünyesinde makale, bildiri, kitap ve tezlerden oluşan toplam 49 akademik eser
incelenmiştir. Bu eserler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Tablo 3: Ulusal Alanyazında Rehberlik Eğitimine Dair Hazırlanmış Akademik Eserler
Yazar
Akmel (1992)
Genç (1992)
Atasoy (1994)
Yıldız vd. (1997)
Öztaş (1997)

Türksoy
(1997)

ve

Yürik

Değirmencioğlu
(1998)
Değirmencioğlu (2001)
Ahipaşaoğlu (2002)
Gündüz (2002)
Karaçal ve Demirtaş
(2002)
Kuşluvan ve Çeşmeci
(2002)
Yenen (2002)

Yıldız
(2008)

ve

Demirel

Hacıoğlu (2008)
Duman ve Milyıl (2008)
Temizkan (2010)

Çakır (2010)

Korkmaz vd. (2011)

Araştırma Adı
Turist Rehberliğinde Üniversite Eğitimi
Rehberlik Eğitimine Eleştirel Bir Yaklaşım
Türkiye'de Tur Yöneticisi ve Turist
Rehberlerinin Eğitimi
Turist Rehberliği Öğretiminde Yeni Bir
Model: Nevşehir Turist Rehberliği Bölümü
Programı ve Değerlendirilmesi
Meslek Yüksekokulları Rehberlik Ders
Programlarının
Bölgesel
Rehberlik
Açısından Değerlendirilmesi ve Selçuk
Üniversitesi Kazım Karabekir ve Taşucu
Myo’ları Rehberlik Programlarına Analitik
Yaklaşım
İki Yıllık Meslek Yüksekokullarında
Rehberlik Programları ve Ege Üniversitesi,
Çeşme Meslek Yüksekokulu Örneği
Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimine
Bir Yaklaşım
Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimi
Üzerine Bir Araştırma
Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitiminin
Rehber Gereksinimine Uygun Olarak
Planlanması
Turist Rehberliği Eğitimi ve Üniversitelerle
Turizm
Bakanlığı
Arasındaki
Koordinasyona Yönelik Bir Model Önerisi
4702 Sayılı Yasa Uygulamalarının Turizm
Rehberliği Eğitimine Etkisi
Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitiminin
Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması
Turist Rehberliği Eğitiminde, Niteliksel ve
Niceliksel Planlamada Turizm Bakanlığı,
Yüksek Öğretim Kurumu ve Meslek
Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Önemi
Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği
Eğitimi Bağlamında Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kurs Programının İncelenmesi
Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği
Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım
Akademik Görüş: "Turist Rehberliği ve
Eğitimi
Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm
Pazarlamasındaki Rolü Ve Hizmet İçi
Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından
İçerik Analizi
Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma
Biçimi ve Mesleki Eğitim Süreleri ile İş
Tatminleri Arasındaki İlişki
Profesyonel Turzim Rehberlerinin Turizm
Pazarlamasındaki Rolü ve Hizmet İçi
Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından
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Tür
Bildiri
Bildiri
Makale
Bildiri

Bildiri

Bildiri

Doktora
Tezi
Makale
Bildiri

Bildiri

Bildiri
Bildiri
Bildiri

Bildiri

Bildiri
Makale
Doktora
Tezi
Yüksek
Lisans
Tezi
Makale
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Yılmaz (2011)

Gül (2012)
Güzel vd. (2012)

Çalık ve Tahmaz (2012)
Erdem ve Titiz (2012)

Karaman vd. (2012)

Türker vd. (2012)

Yenipınar ve Kirişçi
(2013)
Çokişler ve Öter (2014)
Hacıoğlu ve Demirbulat
(2014)
Güven ve Ceylan (2014)

Eker (2015)
Arslantürk vd. (2016)
Eker ve Zengin (2016)
Gökçe (2016)

Kürkçü (2016)
Eker ve Zengin (2016)
Çokişler (2017)

Deveci
(2017)

ve

Amankuy

İçerik Analizi
Lisans Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi
Alan
Öğrencilerin
Mesleğe
Bakış
Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma
Türkiye’deki Turizm Rehberliği Öğretim
Programlarının Değerlendirilmesi
Turizm Aktörü Olarak Profesyonel Turist
Rehberlerinin
Türkiye’deki
Rehberlik
Eğitim
Sistemine
Bakış
Açılarını
Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup
Çalışması
Uzaktan Eğitimde Bir Model Önerisi:
Turist Rehberliği Eğitimi
Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin
Rehberlik Tatbikat
Gezisi
Algıları:
Balıkesir Üniversitesi TİOYO Örneği
Turizm
Rehberliği
Eğitimi
Alan
Öğrencilerin Rehberlik Eğitimine Yönelik
Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine bir
Araştırma
Turizm Aktörü Olarak Profesyonel turist
Rehberlerinin
Türkiye’deki
Rehberlik
Eğitim
Sistemine
Bakış
Açılarını
Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup
Çalışması
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde
Turist Rehberliği Eğitimi
Türkiye'de Turist Rehberliği Eğitimi Veren
Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma
Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitiminin
İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kavramsal
Analizi
Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Turizm
Rehberliği Eğitimi Veren Okullardaki
Müfredatların Turizm Rehberliği Meslek
Yönetmeliğine Uygunluğunun İncelenmesi
Profesyonel Turist Rehberleri Bakış
Açısıyla
Turizm Rehberliği
Eğitim
Müfredatlarının Uygulama Yeterliliği
Turist Rehberliği Eğitiminde Güncel
Durum ve Kavram Karmaşası
Turist
Rehberliği
Eğitiminin
Değerlendirilmesi:
Profesyonel
Turist
Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği
Eğitimi Verilen Üniversitelerde Sanat
Tarihi
Eğitiminin
Mesleki
Turizm
Eğitimindeki
Yerine
Yönelik
Bir
Değerlendirme
Turist Rehberliği Eğitimi Konusunda
Değerlendirmeler
Turizm Rehberliği Eğitimi Müfredatlarının
Uygulama Yeterliliğinin Profesyonel Turist
Rehberleri Bakış Açısıyla İrdelenmesi
Turizm Rehberliği Eğitiminde Çeyrek
Asırdır Değişmeyen Parçalanmış Yapı
Sorunu
Uluslararası Skal ödülü “turizm eğitim
oscarı” almış turizm rehberliği eğitimi
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Makale

Yüksek
Lisan Tezi
Bildiri

Bildiri
Bildiri

Bildiri

Bildiri

Makale
Bildiri
Bildiri

Bildiri

Yüksek
Lisans
Tezi
Bildiri
Makale
Yüksek
Lisans
Tezi

Bildiri
Makale

Bildiri

Makale

Ulusal Alan Yazınında Turist Rehberliği Mesleğine Atfedilen Rollerin İncelemesi

Cansu (2018)

İşçeli ve Kılıç (2018)
Temizkan ve Ergün
(2018)
Eker vd. (2019)
Güzel vd. (2019)
Sezerel
(2019)

ve

Özoğul

Tanrısever vd. (2019)
Taş (2019)

Timur (2019)
Yağcı vd (2019)
Cansu ve
(2020)

Tanrısever

veren yükseköğretim kurumlarının hizmet
kalitesi
ölçümü:
turizm
rehberliği
öğrencileri üzerine bir araştırma
Profesyonel Turist Rehberlerinin
Eğitim-Öğretim Dönemlerinde
Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin
Mesleki Açıdan Yeterliliği
Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği
Eğitimi Veren Fakültelerin Müfredatlarının
İncelenmesi
Türkiye’de Turist Rehberliği Öğretiminin
Değerlendirilmesi
Turist Rehberliği Eğitimi
Turist Rehberi Adaylarının 2019 Yılı
Eğitim Uygulama Gezisine Yönelik
Algıları: Nitel Bir Araştırma
Öğrenciyi
Merkeze
Almak:
Turist
Rehberliği Eğitiminde Uzman Mantosu
Yaklaşımı
Dünya’da Turist Rehberliği Eğitimi
Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği
Eğitiminde Mesleki İngilizce Dersine
Yönelik Bir Değerlendirme
Turist Rehberliği Eğitiminde Memnuniyet,
Mesleki Yeterlilik ve Mesleği İcra Niyeti
İlişkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Turist Rehberliği Öğrencilerinin Uzaktan
Eğitim Kavramına Bakış Açıları
Turist Rehberlerinin Yabancı Dil Eğitimleri
Üzerine Bir Araştırma

Yüksek
Lisans
Tezi
Makale

Makale
Kitap
Makale

Makale

Makale
Yüksek
Lisans
Tezi
Doktora
Tezi
Makale
Makale

Bu eserlerde rehberlik mesleğine atfedilen rolleri belirten ifadeler tesp it edilerek aşağıda
bulunan tabloda bir araya getirilmiştir.
Tablo 4: İlgili Alanyazında Rehberlik Mesleğine Atfedilen Rollere İlişkin İfadeler
Araştırma

İfade

Akmel (1992)

İlk ziyaretlerde, Türkiye ve Türklerle ilgili izlenimde, oluşacak imajda rehberin etkisi
oldukça büyüktür. Her zaman için, turistin memnun ayrılmasında en etkili faktörlerden
biri, turist rehberinin bilgisi, becerisi, tutum ve davranışlarıdır.

Genç (1992)

Ardından, bu ülkenin-örneğin-bir Arap ülkesi olmadığını anlatır ve doğru bilgileri
anlatır. Nedir anlattıkları? Başta, bu ülkenin coğrafi konumudur. Ardından tarihsel
geçmişidir. Coğrafyasıdır sonra. Bitki örtüsüdür; dağları, akarsuları, ormanları,
gölleri, denizleridir. Hatta yeraltı zenginlikleridir, iklim koşullarıdır.

Atasoy (1994)

Bir turun başarısı ve başarısızlığını belirlemede en önemli unsur ise tur yöneticisi veya
tur rehberi adını alan kişi veya görevlinin etkinliğidir.

Yıldız
(1997)

Turist rehberi turistlerin seyahatleri süresinde, turistlerle iletişim kuran, turistlerin
seyahatinin başlangıcından bitişine kadar olan seyahat organizasyonunu kolaylaştıran,
ziyaret edilen mahalli tüm yönleriyle turistlere tanıtan, turistlerin turizm mahallinde
hoş vakit geçirmesini sağlayan, olağandışı durumlarda turistlere yardımcı olan ve
turistlerin seyahati sürecinde haklarını koruyan kimsedir.

vd.

Öztaş (1997)
Türksoy

Çünkü rehber, ülkeye gelen turistlere ülkemizin tanıtımını yapan ve bilgi aktarımı
fonksiyonunu üstlenen sektör içindeki en önemli elemanlarıdır
ve

Çünkü ilkçağlardan günümüze kadar uzanan geniş bir perspektif içerisinde önemli bir
yer tutan kültürel varlıklarımızın tanıtımı konusunda doğru ve ayrıntılı bilgilerle
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donatılmış rehberlerin yetiştirilmesi ve bir mesleki formasyonun kazandırılması ancak
konunun uzmanları tarafından verilecek sistemli bir üniversite eğitimi ile mümkündür.

Değirmencioğlu
(1998)

Özellikle ilk kez ülkeye gelen bir grup, ülke hakkında genel izlenimlere onun(rehber)
şahsında ulaşacaktır. İçerisine yeni girdiği bu toplumu daha çok rehberin bırakacağı
imajla özdeşleştirecektir.

Değirmencioğlu
(2001)

Tüm bu tanımlardan anlaşılmaktadır ki, turizm rehberi, bir ülkenin turizm ürününün
doğrudan tanıtımını yapan ve konukları bilgilendiren kişidir.
Ülkeyi ziyarete gelen turist grupları ilk kez ziyaret ettikleri bir ülke hakkındaki genel
izlenimleri, kendilerine eşlik edecek olan rehberin şahsında bütünleşmekte, ülkede
yaşayan toplumun imajı ile özdeşleşmektedir.

Ahipaşaoğlu
(2002)

Profesyonel turist rehberliği; Türkiye gibi çok kültürlü ve uluslararası imaj sorunu
olan ülkelerde stratejik öneme sahip bir meslektir.
Halbuki ülkemizin tanıtımında birinci derece önemli olan kişiler olan rehberlerin,
diğer mesleklerin aksine sayısal olarak çoğalmaları; niteliklerinin yükselmesine değil,
düşmesine neden olmaktadır.

Gündüz (2002)

Bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğu, yalnızca doğal güzelliklerle
bezenmiş bir turistik tesiste kalmak ve tatiline güneş-deniz ve kum olarak geçirmek
istememektedir. Turiste, istemlerine uygun çeşitliliğin sunulmasında, onlarla birebir
ilişki kuran, yönlendiren ve sorunların çözümünde yardımcı olan kişilere duyulan
gereksinim oldukça önemlidir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Turist Rehberleri,
Türkiye’yi, doğası ve tarihsel zenginlikleri ile birlikte turistlere en iyi biçimde tanıtmak
ve sevdirmenin, yanı sıra Türkiye’nin iç ve dış siyasetinden sosyal ve etnik yapısına
kadar çok değişik yönlerini, zenginliklerini de doğru bir şekilde anlatmak ve görsel
kılmak gibi çok önemli görevler üstlenmişlerdir.

Karaçal
ve
Demirtaş (2002)

Özellikle organize turlarla ülkemize gelen bir turistin en uzun süre beraber olduğu ve
en çok etkilendiği kişi turist rehberidir. Turisti havaalanında karşılayan ve gezi
bitiminde uğurlayan da turist rehberidir. Genellikle ilk izlenim(Ülkeye dair) son
kanaati oluşturur.

Kuşluvan
ve
Çeşmeci (2002)

Turist rehberleri, ziyaretçilerin tur organizasyonundan ve seyahat deneyimlerinden
memnun kalması, Türkiye ve Türk imajının oluşturulup tanıtılması konusunda son
derece önemli ve belirleyici rol oynamaktadır.

Yenen (2002)

Turist rehberi, turistin gezisi boyunca en yakın olduğu kişilerden biri olarak hizmet
sunmaktadır. Yönetmelikte kısaca, “onlara gezileri süresince yardımcı olacak”
şeklinde dile getirilen bu özellik, rehbere, turistin gezi boyunca karşılaştığı her türlü
sorunu çözümleme görevi yüklemektedir. Ancak, bu bakımdan turist rehberinin görevi,
sorun çözmeyle sınırlı kalmamakta; doğan sorunların çözümlenmediği hallerde bu
durumun hizmet bölümüne verdiği zararı en aza indirmek ve sorunların tespit edilerek
hizmet geliştirmesi ve düzeltilmesi için çaba göstermek de turist rehberinin görevi
haline gelmektedir.
Ülkeye olumlu ve olumsuz bir bakış açısıyla gelmektedir(Turistler).Turist rehberine
düşense, olumlu bakış açısını ve ön yargıları güçlendirmek, olumsuzları ise
değiştirmek ve olumluya çevirmektir.
Turist rehberi, ülkenin coğrafyasını, tarihini, kültürünü, sosyal özelliklerini bilmek
zorundadır, çünkü ülkeyi tanıtacaktır.

Yıldız
ve
Demirel (2008)

Bu seyahatlerde gittikleri ülkede (turistlerin) ilk gördükleri kişi rehberdir. Gittikleri
ülke hakkında ilk izlenimleri rehberler tarafından oluşturur.
Onun(turist rehberi) şahsında yabancı konuklar gezdikleri ülke insanı hakkında fikir ve
izlenim sahibi olurlar.

Hacıoğlu (2008)

Turist rehberleri; sahip olduğu bilgi ve becerileriyle makro bazda ülkenin, ülke
insanının; mikro bazda bölgenin ve yörenin tanıtımında ve turistlerin seyahat memnun
kalmalarında stratejik bir öneme sahiptir.
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Duman
ve
Milyıl (2008)

Turistler ülkeye olumlu ve olumsuz bir bakış açısı ile gelmektedir. Turist rehberine
düşense, olumlu bakış açısını güçlendirmek, olumsuzları ise değiştirmek ve olumluya
çevirmektir.

Temizkan
(2010)

Turist rehberi, seyahat acentesinin müşterilerle en yakın ilişkide bulunan çalışanı
olarak temsil ettiği işletmenin, destinasyonun ve ülkenin diğer ürünlerinin
pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Çakır (2010)

Bir program düzenlenişi bakımından, turistlerin gereksinimlerine cevap vermiyorsa,
rehber uygulama ve yürütme görevindeki başarısıyla, aksamaları azaltabilir. Bu
yüzden programların düzenlenmesi kadar yürütülmesi de önemlidir. Bu önemli görevi,
bütünüyle, turist rehberi yüklenir.

Korkmaz
(2011)

vd.

Turist rehberleri, pazarlama karması unsurlarının içinde yer alır ve turizm
pazarlamasında önemli rol oynar.
Rehberin çeşitli konularda yöneltilecek sorulara vereceği yanıtlar, göstereceği
performans, yalnızca adına hizmet verdiği seyahat acentesinin değil, aynı zamanda
ülkenin imajına da olumlu veya olumsuz bir katkıda bulunabilir. Ülkeyi ziyarete gelen
turist gruplarının bu ülkeyi temsilen ilk gördükleri kişi, rehber olmaktadır ve bu
birliktelik gezi boyunca devam etmektedir. Özellikle ilk kez ziyaret ettikleri bir ülke
hakkındaki genel izlenimleri, kendilerine eşlik edecek olan rehberin şahsında
bütünleşmekte, ülkede yaşayan toplumun imajı ile özdeşleşmektedir.
Turizm endüstrisinin başarısı
performansına bağlıdır.

büyük

oranda

turizm

mahalindeki

P.T.R.nin

Yılmaz (2011)

Bir rehberin sahip olması gereken özelliklerin başında çeşitli konularda bilgi
düzeylerinin yeterli olması gelmektedir. Bunlar; yabancı dil bilgisi, genel kültür bilgisi,
diğer kültürler hakkında bilgi, yöre hakkında bilgi, ilkyardım bilgisidir.

Çalık
ve
Tahmaz (2012)

Rehberler en önemli turizm elçilerindendir. Turist rehberleri, ziyaretçilere seyahatleri
sürecinde eşlik ederek onların seyahat organizasyonunu kolaylaştırır, ziyaretçilerinin
seyahatlerinin mümkün olduğunca sorunsuz ve zevkli geçmesini sağlar ve gezilip
görülen yerlerle ilgili doğru bilgiler verir. Turist rehberleri bu rolleri yerine getirirken
bir taraftan ziyaretçilerin seyahat ve gezi deneyimlerinden memnuniyet veya
memnuniyetsizlik düzeyini belirlerken diğer taraftan hem verdikleri bilgilerle, hem de
bilgi, beceri, tutum ve davranışları ile bir model oluşturarak Türkiye ve Türk imajını
yansıtmaktadır.

Erdem ve Etiz
(2012)

Türkiye gerek tarihi ve doğal güzellikleri gerekse kültürel özellikleri açısından önemli
bir potansiyele sahiptir. Bu değerlerin yerli ve yabancı turiste etkin bir şekilde
tanıtılmasında profesyonel turist rehberleri anahtar bir rol üstlenmektedir.

Gül (2012)

Turist rehberleri bir ülkeye gelen ziyaretçilerin ilk karşılaştıkları kimse olması, bu
bağlamda da ülke ve ülke insanı hakkında ilk fikir ve izlenim edinilen kimseler
olmaları, rehberlerin davranışları, konuşmaları, yargıları ve açıklamaları resmen
olmasa bile ülke turizmi için fiilen bağlayıcıdır.

Güzel
(2012)

vd.

Profesyonel turist rehberleri, bilgi, beceri ve tutumları ile tur deneyimlerinin kalitesini
etkilerken, bir diğer taraftan da Türkiye’yi temsil etmektedirler.

Karaman
(2012)

vd.

Dolayısıyla bilgisi, becerisi, kültürü, tutum ve davranışları ile ülkeleri temsil edecek ve
doğru tanıtacak, ziyaretçilerin memnun ve olumlu izlenimlerle memleketlerine geri
dönmelerini sağlayacak nitelikli turist rehberinin seçimi, eğitilmesi hassas ve ciddi bir
biçimde ele alınması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
Turist rehberliği, bir ülkenin tanıtımında en önemli kaynaklardan ve araçlardan
biridir.

Türker
(2012)

Yenipınar

vd.

Profesyonel turist rehberleri, bilgi, beceri ve tutumları ile tur deneyimlerinin kalitesini
etkilerken, bir diğer taraftan da Türkiye’yi temsil etmektedirler. Bu önemli misyonları
doğrultusunda nitelikli kişilerin seçilmesi ve eğitilmesi önemli bir durum halini
almaktadır

ve

Turist rehberleri turistin ilk karşılaştığı ve ülke hakkındaki ilk izlenimleri aldığı turizm
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Kirişçi (2013)

profesyonelleridir. Turist rehberlerinin ülkeyi ve destinasyonu iyi tanıtması ve
ziyaretçilerin tatil memnuniyetini, destinasyon sadakatini olumlu etkimektedir.

Çokişler ve Öter
(2014)

Tur rehberinin rolü yine geçmişteki gibi kolaylaştırma/konfor üretme, anlam katma,
eğlendirme ve bilgilendirme ekseninde devam etmektedir. Ancak; bilgilendirme
işlevinde yeni bir durum oluşmuştur. Artık bilgi, her an hemen herkes tarafından
ulaşılabilen ve gittikçe ucuzlayan bir varlığa dönüşmüştür.

Hacıoğlu
Demirbulat
(2014)

ve

Rehberlerin ülkelerini yabancılara karşı, kendi kişilikleriyle temsil etmelerinden dolayı
turizm sektöründe çok önemli görevleri, katkıları ve aynı oranda da sorumlulukları
vardır

Güven
ve
Ceylan (2014)

Turist rehberleri, turistler ile onların hiç tanıdık olmadıkları yer arasında birer
arabulucu rolü üstlenmektedirler.(arabulucu) Turistlerin gittikleri bölge hakkında
olumlu birer izlenime sahip olmaları ve turun grup açısından başarılı geçmesi turist
rehberlerinin performansına bağlıdır.

Eker (2015)

Bu bağlamda profesyonel turist rehberlerinin eğitimi üzerine durulması gerekmektedir.
Zira işinin ehli bir rehber eşlik ettikleri misafirleri son derece memnun bir şekilde
uğurlarken, henüz tam olarak yetişememiş, mesleğinde nispeten başarısız bir rehberin
hataları, çok daha olumsuz yansımalara sebep olabilir.

Arslantürk
(2016)

vd.

Turizm için yapılacak her hamlenin çok önemli olduğu bu dönemde, ülkemize gelen
birçok turistin ülkemizde ilk karşılaştığı kişiler olan turist rehberleri, ülke imaj algısı
açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Eker ve Zengin
(2016)

Turist rehberlerin iyi bir eğitim almış olması, mesleğini sevmesi, kendini geliştirmiş ve
mesleğinde ehil olması turistlere daha iyi hizmet sunmasını kolaylaştıracaktır.
Ülkelerinin kültür elçileri olarak profesyonel turist rehberlerinin eğitimine büyük önem
verilmesi gerekmektedir.

Gökçe (2016)

Turizm rehberleri destinasyon ile ziyaretçiler arasında etkileşim oluşmasını sağlayan
önemli bir arabirimdir. Aslında turizm rehberleri, destinasyon tarafından sunulan
turların etkileyici ve memnun edici bir şekilde gerçekleştirilmesiyle sorumlu olan ön
cephe çalışanlarıdır.

Kürkçü (2016)

Türkiye'nin turizm alanında dünya sıralamasındaki yeri bellidir. Bundan sonra amaç
gelen turist sayısını arttırmak değil kaliteyi yükseltmek, ucuz ülke imajını değiştirmek
ve katma değeri yüksek turizme yönelmek olmalıdır. Bu anlayış içerisinde rehberlere
büyük sorumluluklar düşmektedir.

Eker ve Zengin
(2016)

Ülkesini en iyi şekilde tanıtmayı, sevdirmeyi, ülkesi hakkında olumlu imaj oluşturmayı,
var ise olumsuz imajı ortadan kaldırmayı, ziyaretçilerin ülkelerini tekrar ziyaret etme
isteği oluşturmayı, bir yandan misafirlerini eğlendirmeyi diğer yandan onları
bilgilendirmeyi amaç edinen rehberler, ülkenin adeta yüzüdür.

Çokişler (2017)

Rehberlerin eğitimi, çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak, bilgiye ulaşmayı ve onu
kullanmayı öğretmek üzerine oturtulmalıdır.

Deveci
Amankuy
(2017)

Turizm faaliyetlerinin hedefine ulaşmasında, turizm personelinin eğitimi, dolayısıyla
turizm rehberliği eğitimi en önemli faktörlerden biridir. Turist rehberlerinin tanıtacağı
ülke, bölge, yöre, tarihi eserler ve değerler hakkında yeterli bilgiye sahip olması bir
gereklilik hatta bir zorunluluktur.

ve

Cansu (2018)

Turistler ise yalnızca ziyaret ettikleri ülkelerde alışveriş yapmanın haricinde o ülkenin
kültürlerini kendi kültürleri ile birleştirerek, farklı tat, olgu ve deneyimler ile ziyaret
ettikleri ülkeden memnuniyet veya olumsuz bir düşünce ile ayrılabilirler. Bu nedenle,
turist rehberleri ülkelerini çok iyi bilmeleri, ülkenin kültürel, politik veya gerçeklerini
çok iyi deneyimlemiş olmaları ve sorumlu oldukları turistlere en iyi şekilde
yansıtmaları gerekmektedir.

İşçeli ve Kılıç

Özellikle de ülkenin ve destinasyonların tanıtımını yapan ve dolayısıyla da turistlerin
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kafasında bir ülke imajının oluşmasında etkili olan turist rehberlerinin rolü çok
büyüktür.

Temizkan
ve
Ergün (2018)

Turist rehberleri, ülkeye gelen turistlerin ilk gördükleri kişi konumundadırlar.

Eker vd. (2019)

Turistlerin gözünde bir rehber; seyahat ettiği ülkeyi temsil eden kişi, model ve hatta bir
büyükelçidir.

Güzel
(2019)

vd.

Turist rehberleri, ülkenin tanıtımından destinasyonun ekonomik sürdürülebilirliğine
kadar önemli konularda kritik görevler üstlenmektedir.

Sezerel
ve
Özoğul (2019)

Sözgelimi; turist rehberlerinin liderlik, davranış esnekliği, sabır ve anlayış, mizah
kabiliyeti, kararlılık, fiziksel görünüm ve mesleki etik gibi özelliklerin (Eker ve Zengin,
2016) yanı sıra temsilcilik özelliğine sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu
durum; turist rehberlerinin farklı alanlarda sahip oldukları bilgileri ilişkilendirmesini,
analitik ve yaratıcı becerilerini eşgüdümlü olarak kullanmasını zorunlu kılmaktadır.

Tanrısever
(2019)

Çünkü turizm sektörünün iyi bir kimlik kazanmasına ve imaj sahibi olmasına turist
rehberlerinin büyük katkı sağladığı bilmektedir

vd.

Onların performansı hem gezinin ve varış yerinin tanıtımını sağlarken hem de ülkenin
genel imajına etki etmektedir. Bu bağlamda turist rehberleri bir ülkenin turizminde en
ön safta yer alan kişilerdir.

Taş (2019)

Bu yüzden turizm rehberlerinin, mesleki bilgisi, tecrübesi, yabancı dil bilgisi, tutum ve
davranışları ile turistlerde yarattığı olumlu imaj sayesinde yaşadığı kültürü ve insanı
temsil etmesi çok önemlidir. Çünkü her mutlu ayrılan turist ülkesine döndüğünde
yaşadıklarını çevresindeki diğer insanlara anlatacak ve o insanların da Türkiye’yi
ziyaret etmelerine sebep olacaktır.

Timur (2019)

Bu durumda turist rehberlerinin, turizm sektörünün tam kalbinde yer almakta, tüm
paydaşların birbiriyle iletişimini sağlamakta ve turizm etkinliklerinin başarı ve
başarısızlığında en önemli rolü oynamakta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yağcı
(2019)
Cansu
Tanrısever
(2020)

vd.

Turist rehberleri, gruplar veya kişilere seyahat acentesi faaliyeti niteliği dışında,
seçmiş oldukları dili kullanarak ülkenin, kültürünü, turizm, sosyal, çevre ve doğa ile
benzeri değerlerini tanıtıp gezdiren kişilerdir.

ve

Turist rehberleri, ülkelerine gelen turistlerle ilk karşılaşan ve onların beklentilerini
gerçekleştirip, kaliteli tatil deneyimleri ile memnun olmasını sağlayan kişilerdir.
Ayrıca ülkelerinin yerel kültürlerine ve doğal çevrenin sürdürebilirliğine zarar
vermeden turistlerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaktadırlar

Yukarıdaki bu tabloda bulunan ifadelerde rehberlik mesleğine atfedilen rollerden oluşan yeni bir
tablo hazırlanmıştır. Bu rol tanımlamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 5: Tablo 4’te Yer Verilen İfadeler Üzerinden Tanımlanan Turist Rehberliği Rolleri
Araştırmacı

Rol

Akmel (1992)

Ülke İmajına Katkı Sağlama / Turistlerin Beklentisini
Karşılayan

Genç (1992)

Ön Yargı Kırıcı / Bilgi Aktarıcısı / Tanıtıcı

Atasoy (1994)

Yönetici

Yıldız vd. (1997)

Arabulucu / Tanıtıcı/Eğlendirici

Öztaş (1997)

Tanıtıcı / Bilgi Aktarıcısı

Türksoy ve Yürik
(1997)

Tanıtıcı
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Değirmencioğlu (1998)

İlk İzlenimi Oluşturma

Değirmencioğlu (2001)

Tanıtıcı / İlk İzlenimi Oluşturma

Ahipaşaoğlu (2002)

Ülke İmajına Katkı Sağlama / Ön Yargı Kırıcı

Gündüz (2002)

Problem Çözücü / Tanıtıcı

Karaçal ve Demirtaş
(2002)

İlk İzlenimi Oluşturma

Kuşluvan ve Çeşmeci
(2002)

Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma / Ülke İmajına Katkı
Sağlama

Yenen (2002)

Problem Çözücü / Telafi Edici / Ön yargı kırıcı / Tanıtıcı

Hacıoğlu (2008)

Tanıtıcı / Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma

Yıldız
(2008)

İlk İzlenimi Oluşturma / Ülke İmajına Katkı Sağlama

ve

Demirel

Duman ve Mill (2008)

Ön Yargı Kırıcı

Temizkan (2010)

Pazarlamacı

Çakır (2010)

Problem Çözücü

Korkmaz vd. (2011)

Pazarlamacı / İlk İzlenimi Oluşturma / Ülke İmajına Katkı
Sağlama /Turu Başarıya Ulaştırma

Yılmaz (2011)

Bilgi Aktarıcısı

Gül (2012)

İlk İzlenimi Oluşturma

Gül vd. (2012)

Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma / Temsilci

Çalık
(2012)

ve

Tahmaz

Arabulucu / Ülke İmajına Katkı Sağlama / Turist Deneyimi
Üzerinde Etki Yaratma

Erdem ve Etiz (2012)

Tanıtıcı

Karaman vd. (2012)

Tanıtıcı/Ülke İmajına Katkı Sağlama

Türker vd. (2012)

Kalite Yükseltici/Temsilci

Yenipınar ve Kirişçi
(2013)

Destinasyona Bağlılık Oluşturma

Çokişler ve Öter (2014)

Tura Anlam Katma/Eğlendirici

Hacıoğlu
Demirbulat (2014)

Temsilci

Güven
(2014)

ve

ve

Ceylan

Arabulucu

Eker (2015)

Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma

Arslantürk vd. (2016)

Ülke İmajına Katkı Sağlama

Eker ve Zengin (2016)

Kültür Elçisi

Gökçe (2016)

Arabulucu / Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma

Kürkçü (2016)

Kalite Yükseltici

Eker ve Zengin (2016)

Ülke İmajına Katkı Sağlama/Eğlendirici / Bilgi Aktarıcısı

Çokişler (2017)

Bilgiyi Doğru Kullanma
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Turu Başarıya Ulaştırma / Tanıtıcı

Cansu (2018)

Kültür Elçisi

İşçeli ve Kılıç (2018)

Ülke İmajına Katkı Sağlama / Tanıtıcı

Temizkan
(2018)

Tanıtıcı/Ülke İmajına Katkı Sağlama

ve

Ergün

Eker vd. (2019)

Temsilci

Güzel vd. (2019)

Tanıtıcı / Destinasyon Ekonomisine Katkı Sağlama

Sezerel
(2019)

Temsilci

ve

Özoğul

Tanrısever vd. (2019)

Ülke İmajına Katkı Sağlama

Taş (2019)

Ülke İmajına Katkı Sağlama

Timur (2019)

Turu Başarıya Ulaştırma

Yağcı vd. (2019)

Tanıtıcı

Cansu ve Tanrısever
(2020)

Turistlerin Beklentisini Karşılayan / Turist Deneyimi Üzerinde
Etki Yaratma

Yukarıda hazırlanmış olan tabloda, “Ülke İmajına Katkı Sağlama,” “Yönetici,” “Arabulucu,”
“Tanıtıcı,” “Eğlendirici,” “Bilgi Aktarıcısı,” “Bilgiyi Doğru Kullanma,” “İlk İzlenimi
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” olmak üzere 21 rol tanımı
bulunmaktadır. Tabloda en çok ifade edilen rol, tanıtıcı rolüdür. Bulgularda tam 1 5 kez
rehberlerin tanıtıcı rolüne vurgu yapılmıştır. Tanıtıcı rolünden sonra ise Ülke İmajına Katkı
Sağlama rolü gelmektedir. Araştırmacılar Ülke İmajına Katkı Sağlama rolüne tam 12 kez atıfta
bulunmuştur. Yine araştırmacılar bu roller arasından en az “Destinasyona Bağlılık Oluşturma
rolüne vurgu yapmışlardır. Bu role sadece bir kez rastlanılmıştır.

Sonuç ve Tartışma
Turist rehberleri turizm sektörünün önemli unsurlarındandır. Daha önce gitmediği bir
destinasyona giden turistler, seyahati esnasında bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duymaktadır.
Kaliteli rehberlik hizmeti, turistin turdan memnun ayrılması ve turun başarıyla sonuçlanması
açısından oldukça önemlidir. Kaliteli bir rehberlik hizmeti için kaliteli rehberlik eğitimi
gerekmektedir. Rehberlik eğitiminin kalitesi ile rehber kalitesi doğru orantılıdır.
Akademisyenler, üniversite bünyesinde aktif olarak verdikleri de rsler ile rehberlik eğitimin
bizzat uygulayıcısı konumundadır. Aynı zamanda turist rehberliği alanının bilimsel altyapısını
oluşturan kişilerdir. Akademisyenlerin turizm rehberliği alanında sağlayacakları bilimsel katkı
rehberlik eğitiminin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bir akademisyenin turist rehberlerine
nasıl roller atfettiği, ya da nasıl roller atfedildiğini bilmesi yetiştireceği rehber adaylarına
vereceği eğitimin niteliğini belirlemesi bakımından önemlidir.
Buradan hareketle hazırlanan araştırma sonucunda rehberliğe atfedilen tam 20 rol ile
karşılaşılmış, elde edilen bulgularda, rehberlerin en çok Tanıtıcı rolüne vurgu yapıldığı
görülmüştür. Tanıtıcı rolüne tam 15 kez atıfta bulunulmuştur. Araştırmacılar tarafından sıklıkla
rehberlerin temel görevlerinden birinin gidilen yer ve ülkeyi, kültürel ve tarihi zenginlikleri
turistlere tanıtmak olduğu belirtilmiştir. Burada küçük bir şerh düşmekte fayda bulunmaktadır.
14

Bulut Cem CANER

Tanıtım, rehberlerin en temel görevlerinden biridir. Ancak günümüzde teknolojinin ge lişimiyle
beraber artık rehberler turistler için yegâne bilgi kaynağı değildir. Bilgiye erişimin oldukça
kolaylaştığı bu dönemde turistler seyahate çıkmadan önce ve seyahat esnasında gidecekleri yer
hakkında pek çok bilgiye kendi başlarına da ulaşabilmektedir. Bu durum, rehberin tanıtıcı rolünü
tamamıyla ortadan kaldırmasa da, zayıflatmaktadır. Turistler 20 yıl öncesine göre gidilen bölge
hakkında bilgi alabilmek için rehberlere artık daha az ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple
rehberlerin Tanıtıcılık rolü rehberlik mesleği açısından geçmişe oranla daha az baskın bir
konumdadır. Aynı şeyi yine bulgularda karşılaştığımız Bilgi Aktarıcı rolü için de söyleyebilmek
mümkündür.
Araştırmacılar Tanıtıcı rolünden sonra en çok Ülke İmajına Katkı Sağlama rolüne atıf yapmış tır.
Bulgularda bu role tam 12 kez rastlanılmıştır. Araştırmacılar rehberlerin ülke imajının gelişimi
açısından önemli aktörler olduğunu düşünmektedir. Ülke imajı kavramı turizm açısından
oldukça önemlidir. İnsanlar doğal olarak seyahate çıkarken gideceği ülkenin imajına dikkat eder.
Bir ülkenin imajının kötü olmasının ülkenin turizmi açısından bir dezavantaj oluşturması
kaçınılmazdır. Fakat bu konuda rehberin rolü sınırlıdır. Rehber sadece tur esnasında turistler ile
etkileşimde bulunabilmektedir. Rehberin gücünün yetemeyeceği ekonomik ve siyasi sorunlar da
mevcut olabilir. Bu gibi sorunlar, rehberin düzeltebileceği türden sorunlar değildir. Fakat yine
de rehberler gösterecekleri performans ile tur esnasında turistlerin seyahatten memnun
kalmalarını ve gittikleri ülkeden hoş bir hatıra ile ayrılmalarını sağlayabilir. Bu da ülkenin
imajına olumlu katkı sağlayacaktır.
Turist Deneyimi Üzerinde Etki Yaratma da rehberin önemli rollerindendir. Bulgularda bu role
tam 7 kez rastlanılmıştır. Rehberin turu idare ediş şekli, turistin seyahat deneyimi üzerinde
doğrudan etkilidir. Rehberin tur yönetim kabiliyeti ve verdiği hizmetin kalitesi turistin seyahat
deneyimini iyi ya da kötü yönde etkiler. Alanyazında hazırlanacak çalışmalarda bu role daha
fazla önem verilmelidir.
Elde edilen bulgularda göze çarpan rollerden biri de Ön Yargı Kırıcı rolüdür. İş gezisi veya
yakın çevrenin ısrarı gibi sebepler ile kişinin ön yargı taşıdığı bir ülkeye seyahate gitmesi
mümkün olsa da, normal şartlarda herhangi bir insanın, kötü fikirler e sahip olduğu bir ülkeye
turistik bir seyahate gitmesi pek beklenir bir durum değildir. Bu durumda rehberler ülkeleri
hakkındaki olumsuz düşüncelerin düzeltilmesi açısından bir nebze faydalı olabilir. Örneğin
dünyanın çeşitli bölgelerinde, körfez ülkelerinde uygulanan şeriat hükümlerinin Türkiye’de de
uygulandığı, Türklerin Arap olduğu gibi Türkiye’ye dair yanlış bilgilerle karşılaşılmaktadır.
Rehberler turları esnasında turistlere bu ve benzer yanlış bilgilerin doğrusunu anlatarak
turistlerin ön yargılarını kırmalarına yardımcı olacaktır. Fakat daha geniş kapsamlı bir ön yargı
var ise ve ön yargının kaynağı rehberin gücünün yetemeyeceği konular ise rehberin bu konudaki
çabası yetersiz kalacaktır.
Arabulucu rolü de araştırma esnasında atıfta bulunulan roll erden biridir. Bu role sadece 4 kez
rastlanılması şaşırtıcı bir sonuçtur. Çünkü turist, dilini ve kültürünü bilmediği bir ülkede
rehberin arabulucu rolüne ihtiyaç duymaktadır. Rehber turistler için ulaştırma, konaklama ve
restoran işletmeleri, ülkenin yasal ve idari görevlileri, bölge halkı ve turdaki diğer insanlar ile
olan ilişkilerinde bir arabulucu rolündedir. Buradan problem çözücülük rolüne de atıfta
bulunmak mümkündür. Araştırmada problem çözücü rolüne sadece 3 kez değinilmiştir.
Rehberlerin problem çözücü rolü ile arabuluculuk rolü iç içe geçmiş bir ilişkiye sahiptir. Örnek
vermek gerekirse otel içerisinde meydana gelmiş bir problemde rehber, turist ve işletme arasında
arabuluculuk yaparak problemin çözümüne katkı sağlayabilir ya da turda iki farklı misafirin
arasında çıkan bir sorunun çözümünde rehberin arabulucu ve problem çözücü rollerini
kullanarak problemi çözebilir. Eğer rehber arabuluculuk ve problem çözme becerilerine sahip
değilse kriz anlarında zorluk çekecektir. Bu bağlamda bu iki rol rehbe rlik mesleğinin temel
rollerindendir. Fakat bu iki role yeteri kadar atıfta bulunulmamıştır.
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Araştırmada karşımıza çıkan Eğlendiricilik rolü, rehberlik mesleğinin temel rollerinden biri
olmasına rağmen sadece 3 kez bahsedilmiştir. Her turist katıldığı turd a hoş vakit geçirmek ister.
Bu yüzden bir rehber turistler açısından eğlendirici olmalı, onlara hoş vakit geçirtebilmelidir.
Rehber için Eğlendiricilik rolünün önemli olduğu gerçeği bilgi aktarcılığı, tanıtıcılık ya da diğer
rehber rollerinin önemini azaltmayacaktır. Rehberlerin eğlendirici olmaları diğer özelliklerden
yoksun olacakları anlamına gelmez. Rehberin insanları eğlendirebilecek özelliklere sahip olması,
bilgi birikiminin eksik olduğu veya turun kültürel tarafının zayıf kalacağı şeklinde
değerlendirilmemelidir. Bir rehberin bilgi birikimi olarak yüksek bir donanıma sahibi olması
gerektiği kadar turları eğlenceli hale getirebilecek özelliklere de sahip olması gerekmektedir.
İlk İzlenimi Oluşturma, araştırmalarda rehberlere atfedilen rollerden biridi r. Burada kastedilen
tura yönelik ilk izlenim ise bu doğru bir rol tanımı; rehberlik mesleği açısından isabetli bir
değerlendirme olarak görülebilir. Ama kastedilen genel olarak gidilen ülkeye dair ise rehber bir
ülkeye dair oluşacak ilk izlenimin oluşumunu tek başına sağlayamaz. Örneğin; uçaktaki kabin
memuru, pilot veya havaalanı görevlileri rehberden önce turistin kafasında bir izlenim
oluşturmuş olabilir ya da kişi daha öncesinde internet veya medya yoluyla gidecek olduğu
ülkeye dair çoktan bir izlenim edinmiş olabilir. Bu tarz rol tanımları güncel araştırmalarda yıllar
içerisinde yaşanan değişimler hesaba katılarak kullanılmalıdır. Nitekim bu rol tanımına
bulgularda 1998, 2001, 2002, 2008 ve 2010 yıllarında rastkanırken 2010 yılı sonrasında
kullanımına rastlanılmamıştır.
Destinasyona Bağlılık Oluşturma rolünden anlaşılan, rehberin işini iyi yaparak turistin memnun
ayrılmasına ve bir daha aynı bölgeye gelmesine sebep olması şeklinde belirtilebilir. Bu rol
bulgularda karşılaşılan diğer bir rol olan Turistin Beklentisini Karşılama rolü ile ilintilidir.
Turist rehberden beklentilerinin karşılanması sonucunda seyahatinden memnun kalır ve bu
sayede destinasyona yönelik bir bağlılık oluşturabilir. Fakat bunun için turistin beklentileri
denirken kastedilenin ne olduğu daha açık ifade edilmelidir.
Rol tanımları tablosunda bulunan Kültür Elçisi ifadesi ile kastedilen bir ülkenin kültürünün
başka kültüre sahip insan grubuna ulaştırılmasıdır. Turist rehberleri tur esnasında bu eylemi
belirli bir ölçüde gerçekleştirebilme imkânına sahiptirler. Rehberler gezilen yerin barındırdığı
kültürel değerlerin turistlere aktarımını gerçekleştiren kişilerdir.
Bu rollerin yanı sıra, Telafi Edici, Pazarlamacı, Kalite Yükseltici, Temsilci, Tura Anlam Katma,
Turu Başarıya Ulaştırma, Destinasyon Ekonomisine Katkı Sağlama gibi çeşitli roller de
bulgularda tespit edilen rollerdendir. Bulgularda Hikâye Anlatıcılığı rolüne rastlanılmamıştır,
oysa iyi hikâye anlatıcılığı rehberler açısından sahip olunması gereken önemli özelliklerdendir.
Aynı şekilde Yöneticilik de turist rehberlerinin başlıca görevlerindendir. Fakat bulgularda
sadece bir kez atıfta bulunulmuştur.
Araştırma sonunda elde ettiğimiz rolleri sentezlediğimizde turist rehberliği mesleğine dair, ülke
imajına hizmet katkıda bulunan, ülke hakkında turistteki ilk izlenimi oluşturan, turistleri
deneyimleri üzerinde etki oluşturan, tura liderlik eden ve turu yöneten, olası problemlerde
arabulucu ve problem çözücü kişiler olarak karşımıza çıkan, gidilen bölgeyi turistlere tanıtan,
onlara bilgi aktaran, turistlerin ön yargılarını kıran, hataları telafi eden, kültürler arası elçilik
yapan, destinasyonu pazarlayan ve böylece destinasyon ekonomisine katkı sağlayan, turun
kalitesini yükselten, gidilen ülkenin turistlerin karşısındaki temsilcisi olan, turistlerin
destinasyona bağlanmasını sağlayan, tura anlam katan, turistin beklentisini karşılayan ve
nihayetinde turu başarıya ulaştıran kişiler denilerek geniş bir tanım ortaya çıkarmak
mümkündür. Fakat araştırmacılar turist rehberliği ve eğitimi ile ilgili yayınlarında rehberliğin
mesleki rollerini belirtirken, turizmde zaman içerisinde yaşanan değişimleri hesaba katmalıdır.
Değişim her alanda olduğu gibi turizmde de kaçınılmaz bir olgudur. Rehberlik mesleği de bu
değişimden nasibini almaktadır. Araştırmacılar eski araştırmalardan faydalanırken bu
araştırmalardan elde ettiği verileri günümüz şartlarına göre değerlendirmeli ve sentezlemelidir.
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Rehberlik denilince akla ilk olarak tanıtım ve bilgi verme gibi kavramlar gelmektedir. Bu
kavramlar mesleğin temel rollerindendir. Ama rehberlik mesleğinin kapsamı ve gereklilikleri
sadece bu roller ile açıklanamaz. Bu rollerin yanı sıra araştırmada tespit edilen arabuluculuk,
tura anlam katma, eğlendiricilik, turistin deneyime etki etme ve sorun çözme gibi rol lerin de
rehberlik mesleği açısından önemi vurgulanmalıdır. Rehberlik eğitimi bu anlayış doğrultusunda
yeniden düzenlenmelidir. Dünya 20 yıl öncesinden bugüne pek çok şey değişime sahne olmuş ve
olmaktayken rehberlik eğitimi yerinde saymamalı, bu değişimlere uyum sağlamalıdır.
Rehberlik mesleğini kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse, rehberler tur programı doğrultusunda
turu yöneten ve turistlerin minimum sorun, maksimum tatmin yaşamalarını sağlamakla görevli
kişilerdir diyebiliriz. Rehber, turist için turu olabildiğince basit ve sorundan uzak hale
getirmelidir. Potansiyel sorunların önüne geçmeli, meydana gelen sorunları ise en kısa sürede
halletmelidir. Turistin eğlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacı olduğunu bilerek onların hoş vakit
geçirmesini sağlamalıdır. Turist rehberliği müfredatı ve rehberlik alanyazını rehber adaylarının
bu özelliklerini geliştirmeye yönelik bir içeriğe sahip olmalıdır. Sadece gidilen bölgeyi tanıtan
ve bilgi veren bir rehber günümüz şartlarında yeterli olmayacaktır. Bilginin yanı sı ra diğer
mesleki gerekliliklerede sahip olmalıdır. Bu sebeple ilgili alanyazında iletişim becerileri ve
sosyal zekayı artırıcı uygulamalar, stres yönetimi, liderlik, empati, hoşgörü, kriz yönetimi gibi
çağa uygun mesleki gerekliliklerin de önemi vurgulanmalıdır. Akademisyenler tarafından
eğlendirici, problem çözücü, arabulucu, lider ve organizatör gibi roller daha çok işlenmelidir.
Rehberlik eğitimi müfredatı bu temalara uygun olarak düzenlenmelidir.
Tüm bunlara ek olarak dijitalleşme de turist rehberliği mesleğinin geleceği açısından üzerine
düşünülmesi gereken konulardan biridir. Dijitalleşme, günümüzde teknoljinin gelişmesiyle ile
beraber yaşamın büyük bir kısmına tesir etmiş durumdadır. Bu tesir, bilhassa pandemi sürecinde
etkisini daha da hissettirir hale gelmiştir. Online eğitim ve online çalışma bu duruma
gösterilebilecek örneklerin başında gelmektedir. Tüm bu gelişmelerin turizm sektörünü ve
rehberlik mesleğini dönüştürmesi kaçınılmazdır. Gelecekte arttırılmış gerçeklik teknolojisi ve
görüntülü konferans benzeri platformaların yardımıyla uzaktan çalışma kavramının rehberlik
mesleğinde daha yaygın uygulanır hale gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bu yüzden dijitalleşme ve
teknoloji olguları rehberlik alanyazınında daha çok işlenmeli ve rehberlik eğitimi içi nde kendine
daha çok yer bulmalıdır. Geleceğin rehber adayları teknolojinin getireceği bu değişimlere
hazırlıklı olmalıdır.
Bir kez daha belirtmek gerekir ki turist rehberlerine atfedilen rolleri n doğru bilinmesi, rehber
adaylarının eğitiminin niteliğini belirlemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu araştırmayla,
araştırmanın konusu itibariyle ilk olma özelliğini taşıması sebebiyle alanyazına katkı
sağlayacağı ve yeni araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. Sadece ulusal alanyazına
odaklanılması araştırma açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır. Araştırmacılar diledikleri
takdirde yabancı alanyazını dahil etmek suretiyle araştırmanın kapsamını genişleterek yeni
araştırmalara imza atabilirler.
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Özet
Dünya’da farklı düzeylerde verilen turist rehberliği eğitimi, Türkiye’de eğitim çeşitliliği açısından ilginç ve eşsiz bir örnektir.
Türkiye’de kurs, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere dört farklı seviyede rehber yetiştirilmektedir. Bu durum turizm
akademisinin ilgisini çekmiş, konu hakkında yakın zamanlarda iki ayrı araştırma yapılmıştır. Söz konusu araştırmaların sınırlı
sayıda ülke hakkında yapılmış olması, daha geniş bir örneklemin kullanıldığı üçüncü bir araştırmanın yapılmasını
gerektirmiştir. Mevcut araştırma, turist rehberliği eğitiminin verildiği seviye ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında bir
ilişki olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla örneklem olarak G-20 ülkeleri seçilmiş ve rehberlik eğitiminin
hangi seviyede verildiği, doküman analizi tekniği ile araştırılmıştır. Araştırma sonuçları G-20 ülkeleri içinde turist rehberliği
eğitiminin büyük ölçüde kurs seviyesinde verildiğini göstermiştir. Bu bulgu, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile rehberlik eğitimi
arasında bir ilişki olmadığına işaret etmektedir.
Anahatar Kelimeler: Turist Rehberliği Eğitimi, G-20 Ülkeleri, Turist Rehberi

Tourist Guide Education in G-20 Countries
Abstract
Tour guidance education which is given at different levels in world-wide, is an interesting and unique example of educational
diversity in Turkey. Guides are being trained with four different levels such as courses, associate’s degree, bachelor and Phd
in Turkey. This case has attracted the attention of the tourism academies and two different studies have been conducted on the
subject recently. The fact that these studies were conducted on a limited number of countries caused the need of the conducting
of a third study using a larger sample. This study seeks an answer to the question of whether there is a relationship between the
level of tourist guidance education and the development levels of countries. Because of this purpose; G-20 countries were
selected as a sample and the level of guidance training was investigated by using document analysis technique. The results of
the research showed that; within the most of the G-20 countries, tourist guidance training is given at the course level. This
finding indicates that there is no relationship between the development level of countries and guidance education.
Keywords: Tour Guide Education, G-20 Countries, Tour Guide
Makalenin Künyesi: Kılıç Uçmuş, P. (2021). G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 2
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Giriş
Turist rehberleri temsil ettikleri bölgenin genel izlenimi ve sunulan hizmetin memnuniyetinden sorumlu
anahtar oyunculardır (Ap & Wong, 2001). Rehberlerin sahip olması gereken bilgi ve beceri standardının
yüksekliği eğitim konusunu önemli bir hale getirmektedir. Ancak dünyada turizm eğitiminin bir standardı
bulunmamaktadır. Turist rehberliği eğitimi de bu durumdan etkilenmekte ve kurs, ön lisans ve lisans
seviyelerinde verilmekte veya hiç verilmemektedir.
Turist rehberliği, Türkiye’de meslek kanununa sahip az sayıdaki meslekten biridir. 2012 tarihinde
çıkarılan meslek kanununda turist rehberi; “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 gezdirilmesi” hizmetini
veren kişi olarak tanımlanmaktadır (Turist Rehberliği Meslek Kanunu, 2012). Bu kanunla birlikte
rehberler, öğretmenlerden ve sağlık çalışanlarından önce yasal bir güvenceye kavuşmuştur.
2012’ye kadar Türkiye’de rehberlik eğitimi kurs, ön lisans ve lisans olmak üzere üç farklı seviyede
verilirken, 2012 Meslek Kanunu yüksek lisans seviyesinde alınan eğitim ile de rehber olabilmenin önünü
açmıştır. Böylece günümüzde rehberlik eğitimi; kurs, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere dört
farklı seviyede verilmeye başlanmıştır. Bu durum turizm akademisinin de ilgisini çekmiş, alanyazında
fazla ele alınmayan, çeşitli ülkelerin rehber yetiştirme tarzları yakın zamanlarda iki ayrı araştırmaya konu
edilmiş (Yenipınar & Zorkirişçi, 2013; Tanrısever vd, 2019), bu araştırmalarda rehberlerin eğitimi sorunu,
kısıtlı örneklemler üzerinden ele alınmıştır. Mevcut araştırma, kısıtlı örneklemlerden çıkarılan sonuçların,
Dünya’nın en büyük ekonomileri kabul edilen grup 20 ya da G-20 ülkeleri için ne kadar geçerli olduğunu
anlamak ve rehberlik eğitimindeki mevcut durumu incelemek amacıyla yapılmıştır. Ülkelerin milli gelir
seviyesin yüksek oluşunun, ülkelerin insani gelişmişlik düzeyini tam olarak etkilememesinin yanında,
aralarında olumlu bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde eğitime ayrılan bütçe ve önemin
gelişmekte olan ülkelerden daha fazla olduğu görülmektedir (Selim vd, 2014; Stephens vd., 2016; Nunes,
2003). G-20 ülkeleri ise Dünya üzerinde ekonomileri ile öne çıkmalarının yanında eğitim alanında da önde
gelen ülkelerdir (Stephens vd., 2016). Bu özelliklerinin yanı sıra, G-20 ülkeleri Dünya’nın en çok turist
kabul eden ülkelerini oluşturmaktadır (UNWTO, 2019). Dolayısı ile en çok turist çeken ülkelerin, turist
rehberine en çok ihtiyaç olan ülkeler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’de oldukça önem verilen
ve dört farklı seviyede verilen rehberlik eğitiminin gelişmiş ülkelerdeki durumunu incelemek ve böylece
turist rehberliği eğitiminin verildiği seviye ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup
olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.

Turist Rehberliği Eğitimi
II. Dünya Savaşı sonrası ulaşım, teknoloji, alt yapı gibi hizmetlerde görülen ilerleme turizm faaliyetlerinin
de artmasını sağlamış, artan talebi karşılamak için sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin eğitimi
konusu önem kazanmıştır. İnsan hizmeti ve iş gücüne yoğun olarak ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan
turizm sektöründe kaliteli hizmet veren personele ulaşmanın yolu kaliteli bir turizm eğitimin
verilmesinden geçmektedir (Kozak, 2019). Turist rehberlerinin eğitimi turizm eğitiminin bir parçasıdır ve
özellikle turist kabul eden ülkelerde stratejik bir öneme sahiptir. Rehberler, turistlere en yakın kişi
konumunda olup, ziyaret edilen bölge ve turla ilgili genel izlenimden de sorumludur (Ap & Wong, 2001).
Rehber, turun doğal akışını, tur programını yönetebilmek; otel, restoran gibi diğer işletmelerle koordineli
çalışabilmek için iyi bir yönetici olması; turistlerle etkin iletişim içinde olması ve anlatımın doğruluğu için
yabancı dile hâkim olmasının yanı sıra bulunduğu bölge hakkında yeterli tarih, coğrafya, doğa ve kültür
bilgisine sahip olması gerekmektedir (Tang, 1989). Ayrıca yaptığı anlatımın uygun ve güncel olması,
kişisel duygu ve düşüncelerini dengeli olarak gruba aktarması ve etkin bir iletişim yeteneğine sahip olması
gerekmektedir. Mesleğini başarılı bir şekilde icra etmesi ve üstlendiği roller gereği turist rehberinin iyi bir
alt yapıya sahip olması beklenmektedir.
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Modern bir turist rehberinin “lider, ev sahibi (kültür tanıtıcısı), eğitimci, halkla ilişkiler ve arabulucu”
olmak üzere beş farklı rolü bulunmaktadır (Pond, 1993: 68). Her ne kadar birbirinden ayrı gibi görünse de
roller iç içe geçmiş bir bütündür ve her bir rol için ayrı bir beceriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu beceriler
ise eğitim yolu ile geliştirilebilir (Pond, 1993).
Farklı ülkelerin sahip olduğu turizm politikaları ve eğitim sistemlerindeki çeşitliğe rağmen rehberlik
eğitiminin önemi genel olarak kabul edilmektedir. Ponting (2009), turist rehberliğinin profesyonel bir
meslek olabilme koşulunun profesyonel bir eğitim almaktan geçtiğini ve tur rehberi olmanın yolunun
mesleğin etik kurallarının öğretildiği, uzmanlaşma alanlarının belirtildiği, mesleğe uygun kalifiye kişilerin
seçildiği bir eğitimden geçtiğini vurgular. Eğitimin akademik boyutta verilmesi gerektiğini belirten ElSharkawy (2007), müşterilerine iyi bir hizmet vermek, ilginç, bilgilendirici ve eğlendirici bilgiler sunmak
için, rehberlere en iyi şekilde eğitim verilmesi gerektiğini belirtir.
Ancak uluslararası alanyazında rehberlik mesleğinin öneminin sıklıkla vurgulanmasına rağmen,
rehberlerin nasıl eğitilmesi gerektiği yönünde bir uzlaşı yoktur. Eğitimin hem pratik hem teorik eğitimi
kapsama zorunluluğu, içeriğinin de önemini arttıran bir unsurdur. Bu yüzden müfredat belirlenirken
mesleki ve akademik bir denge belirlemenin esas olduğu, sadece istihdama odaklanan bir eğitimin eleştirel
düşünme yeteneğine sahip mezunlar üretme hedefiyle çelişmektedir (Inui vd. 2006). Belirtilen bu
dengenin hangi seviyede verilecek eğitimle en iyi şekilde sağlanacağı tartışmalıdır. Uygulamada kimi
ülkelerin kurs, kimi ülkelerin meslek yüksekokulu ve kimilerinin de lisans düzeyinde rehberlik eğitimi
verdiği, kimi ülkelerin ise hiçbir seviyede rehberlik eğitimi vermediği görülmektedir. Michael vd’ye
(2003) göre, turist rehberleri yetişkin insanlardır, bu sebeple onlara verilmesi gereken eğitim yetişkin
eğitimi içerisinde ele alınmalıdır. Foley (1995) ise ücret açısından kıyaslandığında kurslarda alınacak
eğitimin daha avantajlı olduğunu dile getirir. Değirmencioğlu’na (2001) göre, kurs süresinin uzatılması
ve uygulama gezisinin kapsamının arttırılması koşuluyla, kurslarda üniversite eğitimlerine oranla daha
kaliteli rehber yetiştirebilir. Eğitim düzeylerindeki farklılıklara değinen Kuşluvan ve Çeşmeci’ye (2002:
241) göre iki yıllık ön lisans bölümleri kapatılmalı ve turist rehberliği eğitimi lisans ve yüksek lisans
seviyesinde verilmelidir. Çokişler’e (2017) göre ise lisans seviyesinde verilen rehberlik eğitiminin çok
sayıda sorunu mevcuttur ve bu sorunlar rehberlik eğitiminin yüksek lisans seviyesinde verilmesi ile
çözülebilir. Görüldüğü üzere uygulamadaki farklılıklar akademik tartışmalara da yansımış, ideal rehberlik
eğitiminin hangi seviyede verilmesi gerektiği tartışmalarında bir sonuca ulaşılamamıştır.
Tartışmalar devam ederken, rehberlik eğitiminin dünyada hangi seviyelerde verildiği konusu ilgi çekmiş
ve yakın tarihlerde iki farklı araştırmada dünyadaki rehberlik eğitim örnekleri kıyaslanmıştır. Tanrısever
vd (2019) tarafından yapılan ilk araştırmada 28 ülke incelenmiştir. Şu sonuçlara ulaşılmıştır: (i) Dünya’da
en çok turist çeken ülkeler rehberlik eğitimine önem vermektedir, (ii) tüm ülkelerde aranan rehber olma
koşullarında bir yabancı dil bilme zorunluluğu vardır, (iii) rehberlik eğitimi, genellikle lise mezunlarına
verilmektedir, (iv) turist rehberliği lisansları bölgesel ya da ülkesel çaplı olabilmektedir.
Yenipınar ve Zorkirişçi ise (2013), Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Yunanistan, İspanya,
İngiltere ve Avusturya’daki rehberlik eğitimini müfredat bazında Türkiye ile kıyaslamışlardır. Şu
sonuçlara ulaşmışlardır: (i) Türk eğitim sistemi teknik dersler açısından eksiktir, ancak ders saati ve içeriği
acısından incelenen ülkelerle denktir, (ii) Türkiye’deki müfredat yabancı ülkelerden gelen turistlerin
(incoming) ülkede gezdirilmesi esasına dayanmaktadır, yerli turistlerin başka ülkelerde gezdirme
(outgoing) esasına dayalı dersler müfredatta yer almamaktadır.
Görüldüğü üzere turist rehberinin eğitiminin önemi genel olarak kabul görmesine rağmen, eğitimin
nerede, hangi düzeyde verilmesi gerektiği konusunda ortak bir görüş yoktur.

Araştırmanın Amacı
Turizm sektörü bir ülkenin tanıtımının en büyük aracılarından biri olarak kabul edilmektedir. Turist
rehberleri, bu tanıtımda turistle en çok zaman geçiren ona en yakın kişi olarak ön sırada yer alırlar. Bu
sebepledir ki turist rehberinin eğitiminin önemi tartışmasız kabul edilmektedir. Son yıllarda açılan yüksek
lisans programları, yeni turist rehberliği akademik araştırma dergileri de bunu ispatlar niteliktedir. Alan
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yazın tarandığında, turist rehberliği eğitimi ile ilgili araştırmaların son yıllarda arttığı görülmüştür
(Degirmencioglu, 2001; Kusluvan ve Çeşmeci, 2002; Michael vd., 2003; Duman ve Milyıl, 2008;
Chowdhary & Prakash 2008; Nebioğlu, 2009; Avcikurt vd., 2009; Yenipinar ve Zorkirişçi, 2013;
Lovrentjev, 2015; Çokişler, 2017; Tanrısever vd, 2019). Var olan araştırmaların Türkiye’deki rehberlik
eğitimine; bakanlığın açmış olduğu kurslar, ön lisans ve lisanslarda okutulan derslerin içeriğine, ders
içeriklerinin karşılaştırılmasına değinilmiştir (Soykan, 2002; Arslantürk, 2009; Öter & Çokişler, 2014;
Eker & Zengin, 2016; Yenipınar & Kardaş, 2019). Ayrıca, aktif turist rehberlerinin eğitime olan bakış
açıları, üniversite ve kurslardaki derslerle ilgili görüşleri araştırmalara konu olmuştur (Eker & Zengin,
2016; Türker vd, 2016; İşçeli & Kılıç, 2018). Diğer ülkelerdeki rehberlik eğitimi ile ilgili alan yazın
tarandığında dünyada turist rehberliğinde ne aşamada olduğu ile ilgili iki araştırma bulunmuştur
(Yenipınar & Zorkirişçi, 2013; Tanrısever vd, 2019).
Bu araştırma gelişmiş ülkelerdeki turist rehberliğini incelemek amacı ile G20 ülkeleri ile
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın zaman ve kapsamı açısından eğitimin içeriğine yer verilmemiştir. Bu
araştırmanın amacı, G20 ülkelerinde turist rehberliği eğitiminin mevcut durumunu araştırmak ve
Türkiye’deki mevcut eğitim durumunu değerlendirmektir. Bu amaçla yola çıkarak G20 ülkelerindeki
rehberlik eğitiminin varlığını, rehber olmak için eğitim görmenin zorunluluğunu ve eğer eğitim veriliyorsa
hangi seviyelerde verildiğini, çalışma kartı (lisans) alımı ve ülkesel/bölgesel kullanımı araştırılmıştır.
Ayrıca alanyazında rehberlik eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalara G20 ülkelerindeki mevcut eğitim
durumunu da ekleyerek katkıda bulunulması ve buradaki eksikliğin giderilmesi planlanmıştır.
Araştırmanın bir diğer amacı ise ülkelerin gelişmişlik düzeyinin rehberlik eğitimi ile ilişkisini
araştırmaktır. Gelişmiş ülkeleri belirleme aşamasında örneklem olarak G-20 ülkeleri seçilmiştir. G-20
Ülkeleri, dünya nüfusunun 2/3’ünü, dünya ekonomisinin %85’ini ve ticaretin % 75’ini kapsayan
uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülke ve Avrupa Birliği komisyonu ile birlikte
20 ülkeden oluşan bir platformdur (MFA). G20 ülkeleri turizm açısından incelendiğinde Dünya Bankası
verilerinde G20 ülkelerinin küresel turizm faaliyetlerinin %70 ini oluşturduğu görülmektedir (Ecemiş,
2019). Dünya Turizm Örgütü verileri incelendiğinde ise 2019 yılında en çok turist kabul eden ilk 10
ülkeden 9’u G-20 ülkelerinden oluşmaktadır.
Tablo 1: 2019 Yılı En Çok Turist Çeken Ülkeler ve Turist Rakamları
1-Fransa

90.2 milyon

2- İspanya

83.8 milyon

3-ABD

78.7 milyon

4- Çin

67.5 milyon

5-İtalya

64.6 milyon

6-Türkiye

52.5 milyon

7- Meksika

44.9 milyon

8- Tayland

39.7 milyon

9- Almanya

39.4 milyon

10- İngiltere

36.9 milyon

Kaynak: UNWTO, https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456
Bu veriler bize G20 ülkelerinin turist rehberliği hizmetine en çok ihtiyaç duyulan ülkeler olduğunu
göstermektedir. Bu sebeple bu incelemeye G-20 ülkeleri alınmıştır.

26

Pınar KILIÇ UÇMUŞ

Yöntem
Yapılan araştırmada konuyu detaylıca incelemek için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi
kullanılmıştır. Doküman analizi ise, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır (Baltacı, 2019).
Doküman analizi yöntemi, yirminci yüzyılın ilkyarısında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren
tamamı veya bir kısmı bu yönteme dayalı eğitimsel ve sosyal araştırma çalışması bulunmaktadır. Bu
çalışmaların yanı sıra yine dökümanların kullanımı ve sınırlamalarıyla ilgili çeşitli metedolojik tartışmalar
bulunmaktadır (McCulloch, 2004’den aktaran Özkan, 2019). Bu yöntem, Karl Marx, Emile Durkheim ve
Max Weber gibi klasik sosyal teorisyenler tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin Karl Marx
araştırmalarına kanunlar, tüzükler, bankacılık hukuku, parlemento tutanakları, nüfüs sayım tutanakları,
gazete ve süreli yayınlar gibi dökmanları araştırmalarında kullanmıştır (Mogalakwe, 2006’dan aktaran
Özkan, 2019).
Doküman analizi yöntemi tek başına araştırma yöntemi olarak kullanılabildiği gibi, iki veya üç araştırma
yöntemi ile beraber de kullanılabilir. Özellikle karşılaştırmalı araştırmalarda sıklıkla başvurulan bu
yöntem, verilerin ve belgelerin birden fazla kaynak üzerinden karşılaştırılması ve güvenliğinin sağlanması
yolu ile elde edilmektedir (Bowen, 2009). Araştırma kapsamında verilerin analizi için, dokümana ulaşma,
orjinalliğinin kontrolü ve teyidi, dokümanı anlama, analiz etme, veriyi kullanma ve son olarak raporlama
ve yayınlama aşamalarından geçilmektedir (Kıral, 2020). Araştırmanın güvenilir ve geçerli kabul edilmesi
için araştırma problemine uygun olan bilimsel kanıtlara dayalı kaynaklara başvurmalı, dökümanlarda yer
alan veriler objektif olarak ele alınmalı, analiz sürecinde de bilimsel etik unsurlar göz önüne alınarak titiz
ve şeffaf davranılmalıdır. Aynı şekilde bu verilerin özgünlüğün kontrol edilerek sistematik bir şekilde
analiz edilmesi de çalışmanın güvenirliği açısından önemlidir (Merriam, 2009).Veri taraması, taranan
verilerin sınıflandırılması analiz edilmesi ve verilerin yorumundan oluşan doküman analizi bu araştırma
araştırmanın problemine ulaşmak için en etkili yöntem olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın amacı kapsamında G20 ülkelerinde turist rehberliği eğitimin varlığı ve seviyelerini
öğrenmek amacı ile öncelikli olarak G20 ülkeleri listelenmiştir. Araştırmada G-20 ülkelerin sıralaması
İnsani Gelişme İndeksi 2019 yılı (UNDP) temel alınarak hazırlanmıştır. Birleşmiş Milletler, İnsani
Gelişme Endeksini alınan üç ölçütün ortalaması olarak vermektedir. Bu ölçütler: uzun ve sağlıklı bir
yaşam, okuryazarlık ve eğitim oranı ve iyi bir yaşam standartlarına sahip olmaktır (UNDP).
Avrupa Birliği ülkeleri komisyon olarak G-20’ye dâhil olmalarına rağmen, ülkelerde standart bir rehberlik
eğitimine rastlanmadığı için, Avrupa Birliği ülkeleri tek tek ele alınmıştır. Bu yüzden 20 ülkeden oluşması
gereken örneklem 43 ülkeye çıkarılmıştır. Rehberlik eğitimi ile ilgili detaylı bilgi bulabilmek için, Dünya
ve Avrupa Turist Rehberliği Federasyonu web siteleri taranmış, bulunan bilgilerin 2020 yılında geçerli
olup olmadığını incelemek için her ülkenin turizm bakanlığı, yerel yönetim ve belediye web siteleri
sorgulanmıştır. Bunlara ek olarak özel eğitim kurumları ve üniversitelerin web sitelerinde rehberlik eğitimi
bölümleri incelenmiş, detay bulunamayan kurumlarla telefon ve e mail aracılığı ile iletişime geçilmiştir.
İnternet üzerinde bilgiye rastlanmayan ülkelerin/bölgelerin turist rehberliği odaları ile iletişime
geçilmiştir.
Yapılan doküman taramasında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
1. G-20 ülkelerinde rehberlik eğitimi kaç farklı düzeyde verilmektedir?
2. Üniversite düzeyinde eğitim veren G-20 ülkeleri hangileridir?
3. G-20 ülkeleri içerisinde üniversite seviyesindeki eğitiminin süresi nedir?
4. Kurs düzeyinde eğitim veren G-20 ülkeleri hangileridir?
5. G-20 ülkeleri içerisinde kurs seviyesinde eğitimin suresi nedir?
6. Hiç rehberlik eğitimi vermeyen G-20 ülkeleri hangileridir?
7. Ülkelerde bölgesel ve ülkesel rehberlik dağılımı nasıldır?
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Bu sorular ile mevcut araştırmada G20 ülkelerinde turist rehberliği eğitiminin varlığı ve eğitim veriliyorsa
eğitimin detayları bulunması hedeflenmiş ve turist rehberliği eğitimi tablosu hazırlanmıştır. G20 ülkeleri
ile sınırlandırılan bu araştırmada alanyazında incelenen turist rehberliği eğitiminin diğer ülkelerde nasıl
olduğu sorusuna verilecek cevabın kapsamı genişletilmeye çalışmıştır.

Bulgular ve Yorumlanması
G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi
Tablo 2: G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi
Sira

Ülke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İrlanda
Almanya
Avustralya
İsveç
Hollanda
Danimarka
Finlandiya
Kanada
ABD

Rehberlik
eğitimi
zorunlu
mu?
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Kısmen*
Hayır

10.

İngiltere

Evet

Ü,B

Kurs

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Belçika
Japonya
Avusturya
Lüksemburg
Güney Kore
Slovenya

Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Kısmen*

B
Ü,B
Ü,B
Yok
Ü,B
Ü,B

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Yok
Kurs

6 Ay
6-9 Ay
5 Ay-1 Yıl
200 Saat-1 Yıl
15 Ay (600 Saat)
1 Yıl
9 Ay
240 Saat/9 Ay
5 Gün-2 Ay
Ülkesel Rehberlik: 600 Saat
Bölgesel Rehberlik: 240 Saat
Alan Rehberliği: 12 Hafta
9 Ay
20 Saat
5 -24 Ay (İlk 5 Ay Zorunlu)
40 Saat
Yok
2 - 3 Ay

17.

Hayır

B

Kurs

1-9 Ay Bölgesel olarak değişir

Hayır

Yok

Kurs

6 - 12 Ay

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

İspanya
Çek
Cumhuriyeti
Fransa
Malta
İtalya
Estonya
Kıbrıs
Polonya
Yunanistan
Litvanya
Slovakya
Suudi Arabistan
Letonya
Portekiz
Macaristan
Hırvatistan

Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Evet

Ü
Ü
B
Ü,B
Ü
Yok
Ü
B
Ü
Ü
B
Ü,B
B
B

Kurs
MYO
Kurs
Kurs
MYO
Yok
MYO
Kurs
Kurs
Kurs
Üniversite
Üniversite
Yok
Kurs

33.

Arjantin

Evet

B

18.

Çalışma Kartı
(Lisans)
Ülkesel/Bölgesel

Eğitim
Seviyesi

Ü,B
Yok
Yok
B
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
MYO
Kurs
Kurs
Kurs

Eğitim Süresi

12 Ay
2 Yıl
Bölgesel olarak değişir
3 Ay
1 Yıl
Yok
2,5 Yıl
250 Saat
300 Saat
270 Saat
4 Yıl
4 Yıl
Yok
89 Saat
4 Ay
Kurs Üniversite
3 Yıl
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34.
35.

Rusya
Bulgaristan

Evet
Evet

B
Ü

36.

Romanya

Evet

Ü,B

37.

Türkiye

Evet

Ü,B

38.

Meksika

Evet

Ü,B

39.
40.
41.
42.
43.

Brezilya
Çin
Endonezya
Güney Afrika
Hindistan

Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet

Ü,B
Ü
Ü,B
Ü,B
B

Kurs
MYO

4-5 Ay (250 -260 Saat)
1 Yıl
Bölgesel Rehberlik: 7 Ay
Kurs
Ülkesel Rehberlik: 9 Ay
6 Ay
Kurs
MYO
2 Yıl
Üniversite
4 Yıl
Yüksek Lisans
3 Dönem
Ülkesel Rehberlik: 520 Saat
MYO
Bölgesel Rehberlik: 322 Saat
Uzman Rehberlik: 200 Saat
MYO
11 Ay
Yok
Yok
Kurs
Kurs
3 Hafta
Kurs
6 Ay

*Ü: Ülkesel Lisans
*B: Bölgesel Lisans
*Kanada: Sadece Montreal/Quebec şehrinde rehberler için eğitim zorunludur. Kanada’nın diğer
bölgelerinde zorunluluk yoktur.

İrlanda:
İrlanda’da turist rehberi olmak için, eğitim zorunluluğu veya lisans zorunluluğu bulunmamaktadır (IPSC).
Kendini geliştirmek isteyen rehber adayları Turizm Bakanlığının eğitim kuruluşu olan Failte Ireland
tarafından belirlenmiş olan eğitimi, anlaşmalı kurumlarda düzenlenen kurslara katılabilirler. Ülkesel
rehber olmak isteyenler için 12 haftalık (8 hafta teorik+4 hafta pratik) ve bölgesel rehber olmak isteyenler
için 6 haftalık bir eğitim programı bulunmaktadır (FEG). Programa başvuru için 18 yas siniri ve İngilizce
bilme koşulu aranmaktadır. Program sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara çalışma kartı
verilmektedir.

Almanya:
Almanya’da turist rehberliği olmak için aranan herhangi bir şart bulunmamaktadır. Rehberlerin herhangi
bir kuruluşa bağlı olma gibi bir yükümlülükleri bulunmamakla birlikte, Alman Profesyonel Rehberler
Birliği (The German National Tourist Guide Association- BVGD) ve beraber çalıştıkları Münih Rehberler
Odası (Munich Association of Tourist Guides) kayıtlı rehberlerine, eğitim veren kuruluşlardır (WFTGA).
Eğitim sonrasında sınav yapılmakta ve başarılı adaylara kendi birliklerine ait sertifika ve yaka kartı
verilmektedir. Ancak ülkede çalışma kartı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Avustralya:
Avustralya’da turist rehberliği eğitimi tercihe bağlı tutulmuştur. Rehber adayları süresi 5 ay ile 1 yıl arası
değişen kurslara kayıt yaptırabilirler. Bu eğitim için devletin belirlediği standart bir program
bulunmaktadır. Katılma zorunluluğu olmayan bu kurs ücretli olup, mesleki eğitim okullarında (TAFE)
yarı veya tam zamanlı olarak başvurulmaktadır. Dileyen adaylar için uzaktan eğitim de mevcuttur. Eğitim
sonrası eğitime katılım sertifikası verilmektedir (VictorianSkills). Bununla birlikte çalışma kartı
zorunluluğu bulunmamaktadır.
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İsveç:
İsveç’te eğitimler ve çalışma kartları bölgesel olarak verilmektedir. Katılım zorunluluğu olmayan bu
eğitimler kurs düzeyinde verilmektedir. Eğitimin süresi bölge bölge değişmektedir, örneğin Stockholm’de
bu eğitim 1 yıl sürmektedir. İsveç rehberler odası SveGuide rehberlerine bu eğitimi zorunlu tutmaktadır.
Bu eğitimi, özel kuruluşları aracılığı ile düzenleyen SveGuide eğitim suresini 200 saat olarak sınırlamıştır
(WFTGA).

Hollanda:
Hollanda’da da özel bir enstitüde düzenlenen 15 aylık bir turist rehberliği kursu bulunmaktadır. Ülkede
rehber olmak için eğitim zorunlu tutulmazken, GUIDOR rehberler birliğine kayıtlı rehberlerine bu eğitimi
zorunlu tutmaktadır. Bu eğitimi aldıktan sonra birlik, rehberlere 3 aşamalı bir sınav yapmaktadır. Başarılı
olan adaylara GUIDOR kendi birliğinin çalışma kartını vermektedir. Bu özel birliğe ait bir koşuldur. Ülke
düzeyinde çalışma kartı alma zorunluluğu yoktur (GUIDOR).

Danimarka:
Danimarka’da dileyen rehberler ve rehber adayları özel Roskilde Üniversitesinde verilen 1 yıllık turist
rehberliği programına kayıt yaptırabilirler. Rehber olmak için özel bir koşul ve çalışma kartı alma
zorunluluğu yoktur, ancak bazı özel rehber birlikleri, birliğe üyelik için bu eğitimi zorunlu tutmaktadır
(FEG).

Finlandiya:
Finlandiya’da turist rehberi olmak için aranan bir koşul yoktur. Finlandiya ulusal eğitim kurumu rehberlik
yapmak isteyen veya hali hazırda rehber olarak çalışanlar için düzenlediği katılımı isteğe bağlı olan bir
kurs programı bulunmaktadır. Bu eğitim 120 krediden oluşmakta ve 45 kredisi bu eğitimi bitirmek için
zorunlu tutulmaktadır. Geri kalan dersler isteğe bağlı tutulmaktadır. Ülkede çalışma kartı alma
zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kanada
Kanada’da sadece Quebec eyaletinde turist rehberliği eğitimi zorunludur. Quebec’te yapılan kurs bir yıl
sürmektedir. Kurs bittikten sonra rehberlik bildirimi için belediyeye kayıt yapılması zorunludur (AGTQ).
Kanada’nın diğer eyaletlerinde rehberlik için herhangi bir şart aranmamaktadır. 18 yaşını dolduran herkes
rehberlik yapabilmektedir. Bölgesel rehberlik odalarına kayıt olan rehberler, bu odaların düzenlediği
eğitimlerden yararlanabilmektedir. Kanada genelinde çalışma kartı zorunluluğu bulunmamaktadır (SLC).

ABD:
ABD’de rehber olmak için herhangi bir ön koşul yoktur. Eğitim veya çalışma kartı zorunluluğu
bulunmamakla birlikte, 2010 yılında Washington eyaletinde rehberlerin çalışma kartı alması için kurs ve
sınav girişimde bulunulmuş, ancak bu durum Amerika’da topluluk önünde konuşma özgürlüğü hakkını
ihlal ettiği gerekçesi ile tur operatörlerince mahkemeye taşınmış ve bu sebeple de turist rehberliği eğitimi
kursu açılmamıştır (TheDailyRecord).
Bunun dışında, Denver, Chicago, San Francisco ve New York bölgelerindeki turist rehberleri odaları, üye
rehberlerine kendi düzenledikleri eğitimleri vermektedir.
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İngiltere:
İngiltere’de kurs düzeyinde verilen rehberlik eğitiminin içeriği, rehber adaylarının sınavları, dil sınavları
ve sertifikasyon ile ilgili tüm konularla ilgili tek yetkili mercii İngiltere Turist Rehberliği Enstitüsü’dür.
Rehberlik kursları bu enstitüde yapılmamaktadır. Rehberlik kursları için enstitünün anlaşmalı olduğu
İngiltere’nin çeşitli bölgelerindeki eğitim kurumları mevcuttur. İngiltere’de 3 farklı düzeyde rehberlik
hizmeti bulunmaktadır. Mavi rozet genel anlamda ulusal rehberlik hizmetini, yeşil rozet bölgesel yürüyüş
turlarında rehberlik hizmetini, beyaz rozet ise; belli bir müze, katedral, devlet binası veya sabit bir yürüyüş
rotasında rehberlik hizmetini belirtmektedir (ITG).
Her bir rozet için ayrı rehberlik kursları açılmaktadır. Mavi rozet rehberlik kursu, çevrimiçi ve yüz yüze
dersler ve turlar dâhil olmak üzere yaklaşık 2 yıllık bir eğitimdir. Yeşil rozet kursları 10 ay ile 1 yıl
arasında değişmekte olup, kursların içeriği ve ücretleri düzenlendiği bölgelere göre farklılık
göstermektedir.
Beyaz rozet kursları, 12 haftalık bir eğitimi kapsamaktadır.

Belçika:
Belçika’da turist rehberi olmak için herhangi bir şart aranmamaktadır. Bununla birlikte, katılımı isteğe
bağlı olan, bazı üniversite ve kurs merkezleri, gündüz ve akşam okulları aracılığı ile kurs düzeyinde eğitim
vermektedir. Bu eğitimler sonunda kursiyerlere eğitim sertifikası verilmektedir. Turist rehberliği, kurslar
dışında üniversitelerde turizm eğitimi içerisinde ders olarak yer almaktadır. Turist rehberi olmak için
eğitim zorunluluğu veya çalışma kartı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bazı rehber birlikleri,
sadece eğitim sertifikası olan rehberlerle çalışmaktadır. Belçika’daki müzeler, kendi sertifikaladıkları
rehberleri ile çalışmaktadırlar.

Japonya:
Japonya’da turist rehberi (Rehber-tercüman) olmadan önce katılması zorunlu herhangi bir eğitim
bulunmamaktadır. Ancak rehber olabilmek için çalışma kartı alınması zorunludur. Çalışma kartı almak
için düzenlenen sınavda dil yeterliliği, tarih, turizm ve coğrafya konuları üzerinden yazılı ve sözlü sınav
yapılmaktadır. Sınavı kazanan rehber-tercümanlara 5 günlük bir eğitim sonrası çalışma kartları
verilmektedir. (JTA)

Avusturya:
Ülkede rehberler ticaret odasına bağlı olarak çalışırlar. Dolayısı ile rehber eğitimleri ve lisansları ticaret
odası tarafından verilmektedir. İlk 250 saati zorunlu tutulan toplam 960 saat olan kurs sonrasında ülkesel
rehberlik sınavına katılmaya hak kazanırlar (WFTGA). Sınavı kazanan adaylar, turist rehberi çalışma
kartına sahip olurlar.

Lüksemburg:
Lüksemburg’da bölgesel düzeyde Almanca veya Fransızca dilerinde kurslar verilmektedir. Ülkede
kurslara katılım zorunluluğu veya çalışma kartı alma zorunluluğu yoktur.

Güney Kore:
Güney Kore’de zorunlu rehberlik eğitimi bulunmamaktadır. Ancak bölgesel, ülkesel veya tercüman rehber
olarak çalışabilmek için üç aşamalı (yabancı dil sınavı, yazılı sınav ve mülakat) sınava girme zorunluluğu
bulunmaktadır. Sınava girmek için 18 yaş sınırı ve en az bir yabancı dil bilme zorunluluğu bulunur
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(KOTGA). Yabancı dil öğretmenleri, turizm alanında kolej düzeyinde eğitim almış kişiler yazılı sınavdan
muaf tutulmaktadır. Sınavlarda başarılı olan adaylara çalışma kartı verilmektedir.

Slovenya:
Slovenya’da bölgesel ve ülkesel olmak üzere iki çeşit lisans bulunur. Adaylar yerel yönetimlerin
düzenlediği kurslara katıldıktan ve kurs sonrası sınava girdikten sonra bölgesel lisans alabilmektedirler.
Önceden belirlenmiş bir eğitim programı yoktur. Eğitim programları ihtiyaca göre belirlenmekle birlikte
2 veya 3 ay sürmektedir. Bu eğitime katılmak için, 18 yaş sınırı, en az lise düzeyi eğitim ve en az bir
yabancı dili bilme koşulu aranmaktadır. Ülkesel rehberlik için herhangi bir eğitim programı
bulunmamaktadır. Slovenya ticaret odasının açtığı sınavları geçen adaylara ülkesel lisans verilmektedir
(FEG).

İspanya:
İspanya’da turist rehberliği eğitimi bölgesel olarak verilmektedir. Her bölgenin (toplam 17 bölge bulunur)
eğitim süresi ve düzeyi birbirinden farklıdır ve eğitim yerel turizm otoriteleri tarafından düzenlenir
(Kronenberg & Szczecinska, 2013). Bazı bölgelerde eğitim sonrası sınavlarla lisans verilirken, bazı
bölgelerde eğitim sonrası adaylar direk lisans alma hakkı kazanırlar. Eğitim süresi her bölgede değişmekle
birlikte 1-9 ay arasındadır.

Çek Cumhuriyeti:
Çek Cumhuriyet’inde rehber adayları için veya kendini geliştirmek isteyen aktif rehberler için çeşitli
eğitim kurumlarında 6 aydan 12 aya kadar kurslar verilmektedir (TYRKYS). Yasal olarak çalışma kartı
olma zorunluluğu olmamakla birlikte, bu kurslar sonrasında yapılan sınavlarda adaylara çalışma kartı
verilmektedir. Bazı rehber odaları rehber kaydı için bu eğitimi ve çalışma kartını zorunlu tutmaktadır.

Fransa:
Fransa’da Turizm Bakanlığının belirlediği bir yıllık eğitime katılmak zorunludur (Legifrance). Bu eğitime
başvurmak için iki yıllık bakolarya eğitimi aldıktan sonra, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sanat, iletişim, dil
eğitimi veya turizm bölümlerinin herhangi birinden diploma şartı aranır. Adaylar, eğitim sonrası yapılan
sınavla belirlenir ve sadece ülkesel lisans verilir.

Malta:
Rehberlik eğitimi Malta Turizm bakanlığının onayladığı özel enstitülerde verilmektedir. Eğitim toplamda
2 yıl sürmektedir (FEG). Eğitim sonrasında adaylar, turizm bakanlığına başvurarak sınava girme hakkı
kazanırlar. Sınavı geçen adaylara ülkesel çalışma kartı verilmektedir.

İtalya:
Rehber olabilmek için, bölgesel çalışma kartı almak zorunludur. Her bölgede farklı eğitim uygulaması ve
lisans sınavı bulunmaktadır. Lisans sınavı öncesi eğitim almak isteyen adaylar için kurslar bulunmaktadır.
Floransa’da kurs süresi 1 yılken, Roma’da 3 ay olabilmektedir (CAST).

Estonya:
Eğitimin zorunlu tutulmadığı Estonyada, dileyen adaylar 3 ay süren rehberlik eğitimi kursuna
katılabilirler. Kurslar, mesleki okullarda veya özel eğitim merkezlerinde verilmektedir. Müzelerde ise
yalnızca ilgili müzenin rehberlik eğitimini tamamlamış rehberlerin tur yapma hakkı vardır (VisitTallinn).
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Kıbrıs:
Rehberlik eğitimi Turizm Bakanlığı ve Kıbrıs Üniversitesi işbirliği ile kurulmuş olan Turist Rehberliği
Okulunda verilmektedir. Eğitimin süresi 1 yıldır (693 saat). Eğitim sonrası sınavı geçen adaylara rehberlik
lisansı verilmektedir. Bu eğitime başvurmak için Yunancadan başka ikinci bir dil zorunluluğu vardır
(FEG).

Polonya:
Polonya’da sadece dağcı rehberlerin eğitime ve sınava katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Başarılı
adaylara ülkesel dağcı rehber kartı verilir. Dağcı rehberlik dışındaki tüm rehberlik servislerinde, 23
Temmuz 2013 yılında çıkarılan turizm servisleri yasası ile eğitim ve lisans zorunluluğu kaldırılmıştır
(Kronenberg & Szczecinska, 2013).

Yunanistan:
Rehberlik eğitimi, Kalkınma Bakanlığı idaresinde turist rehberliği okulunda verilmektedir. Yaklaşık
olarak 2,5 yıl süren eğitim sonrasında adaylara ülkesel rehberlik hakkı verilir (FEG).

Litvanya:
Ülkede katılımın zorunlu olduğu bir eğitim bulunmamakla birlikte rehberlik yapmak için bölgesel lisans
alma zorunluluğu vardır. Adaylar çalışma kartı alabilmek için bölgesel turizm ofislerinin yazılı ve sözlü
sınavlarını geçmek zorundadırlar (TAR). Kendini geliştirmek isteyen adaylar yine bölge turizm ofislerinin
açtığı eğitimlere katılabilirler. Eğitimler bölge bölge değişim göstermekle birlikte en az 250 saat olma
zorunluluğu vardır.

Slovakya:
Ülkede rehberlik yapabilmek için, Slovakya Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü kurslara katılma zorunluluğu
bulunur. 300 saat süren bu eğitim bakanlığın belirlediği özel kurs merkezlerinde verilmektedir. Eğitimler
sonrası sınava giren adaylar ülkesel çalışma kartı alma hakkı kazanır. İçişleri bakanlığının açıklamasına
göre turist rehberleri iş açısından ticari hizmet içine girdiği için ticaret lisansı almaları zorunludur
(MINV)( KURZY).

Suudi Arabistan:
Turizm Bakanlığının açtığı 270 (160 saat teorik+110 saat pratik) saatlik kurs sonrası, sınavda başarılı olan
adaylar ülkesel çalışma kartı alma hakkı kazanırlar (Mtgov).

Letonya:
Turist rehberliği lisansı alabilmek için üniversite düzeyinde turizm eğitimi alma zorunluluğu
bulunmaktadır. Sadece bölgesel çalışma kartı verilen ülkede, lisans verme yetkisi yerel turizm
yetkililerindedir. Çalışma kartı almak için şartlar bölgesel değişmektedir. Örneğin, Riga şehrinde
üniversite mezuniyet belgesi veya sektörde en az üç yıl çalıştığınızı acentalara onaylatmış olma
zorunluluğu vardır. Turist rehberliği eğitimi bazı bölgelerde 4 yıllık turizm eğitiminin içinde olduğu gibi,
4 yıllık turist rehberliği ve tur planlama bölümü de bulunmaktadır (Likumi).
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Portekiz:
Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan adaylar ülkesel veya bölgesel çalışma kartını almak için
başvurabilirler (AGIC). Turist rehberliği adı altında herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Macaristan:
Eğitimin zorunlu olmadığı ülkede, rehberlik yapmak isteyenlerin Macar Ticaret Lisans Bürosuna kayıt
yapmaları şartı bulunmaktadır (EUGO). Kayıt için yabancı dil sınavını geçme şartı aranır. Rehberlik
eğitimi genelde turizm okulları bünyesinde ders olarak verilmektedir.

Hırvatistan:
89 saatten oluşan eğitim, turizm bölge ofisleri ve turizm bakanlığı ile anlaşmalı olarak, çeşitli eğitim
kurumlarında verilmektedir (Lovrentjev, 2015). Eğitim sonunda yapılan sınavı geçen adaylara çalışma
kartı verilmektedir. 21 bölgeden oluşan Hırvatistan’da sadece bölgesel rehberlik yapılmakta ve bölgesel
çalışma kartı verilmektedir.

Arjantin:
Arjantin’de rehberlik eğitimi sadece bölgesel düzeyde yapılmaktadır. He bölgenin eğitim içeriği ve süresi
birbirinden farklıdır. Örneğin Buenos Aires’te 3 farklı düzeyde rehberlik yapılmaktadır:
İl rehberliği: Buenos Aires şehri genelinde rehberlik yapabilirler. İl bazında lisans almak için
üniversitelerin 3 yıllık turist rehberliği bölümünü bitirmiş olma şartı aranır.
Bölgesel Rehber: Sadece ilin belli bir bölgesinde (müze, ören yeri vb) rehberlik faaliyeti
gerçekleştirebilirler. İlgili bölgenin eğitim şartları değişmekle birlikte, çoğunlukla 150 saatlik turist
rehberliği eğitimi veya bazı bölgelerde üniversite şartı konulmaktadır.
Yerel Rehber: Belirli bir belediyeye bağlı olarak çalışan rehberlerdir. Eğitimler belediyeler tarafından
belirlenmekte verilmektedir. (CEDOM)
Cordoba’da ise yine eğitim zorunluluğu bulunur (Infodecordoba). Bu şehirde turist rehberleri için
üniversite mezuniyeti veya turist rehberliği kurs eğitimi (150 saat) zorunlu tutulmaktadır.
Rehber olmak isteyenler, illerdeki Kültür Bakanlıklarına turist rehberi kaydı yaptırmak için eğitim
belgelerini ibraz etmek zorunludur. Seçilen düzey rehberlik sınavını geçen adaylar lisans alırlar.

Rusya:
Turist rehberliği eğitimi, Adalet ve Çalışma Bakanlığının anlaşmalı olduğu kurs merkezlerinde
yapılmaktadır (Studygids). Lisanslar bölgesel olarak verildiği için, eğitimlerde bölgesel olarak
düzenlenmektedir. Moskova’daki kurs merkezi, eğitim süresini 4,5 ay olarak belirlemiştir. Bu eğitime
katılmak için Rus vatandaşı olma zorunluluğunun yanı sıra, sosyal bilimler veya dil eğitimi üzerine lisans
(3 yıllık) düzeyi bir diploma şartı aranmaktadır. Eğitime başvuran adaylara öncelikle yabancı dil mülakatı
yapılmaktadır. Mülakatı geçen kişiler eğitime kabul edilmektedir. Eğitim sonrası adaylara bölgesel
çalışma kartı verilmektedir.
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Bulgaristan:
Mesleki eğitim okullarında 1 yıl süre ile verilen eğitimden sonra, okulu başarı ile bitiren adaylar mezuniyet
belgesi ile turizm bakanlığının turist rehberliği sınavlarına girilir. Başarılı olan adaylara ülkesel çalışma
kartı verilmektedir (Navet).

Romanya:
Turizm bakanlığının belirlemiş olduğu enstitülerde verilen ücretli eğitim, bölgesel rehber adayları için 7
ay sürmekte olup, ülkesel rehber olmak isteyen adaylar 9 aylık bir eğitim programına katılmaları
gerekmektedir (FEG). Eğitimler sonrası yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara çalışma kartı
verilmektedir.

Türkiye:
Eğitim üniversitelerde turist rehberliği bölümlerinin 2 yıl ön lisans, 4 yıl lisans veya yüksek lisans düzeyde
veya Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) düzenlediği sertifika programlarına katılım yolu ile
alınmaktadır. Sertifika programlarının süresi değişiklik göstermektedir. Programın süresi TUREB
tarafından belirlenmekle birlikte yaklaşık olarak 6 aydır. Üniversite eğitimi süresince TUREB tarafından
yürütülen ülkesel veya bölgesel tur eğitimine katılım zorunludur.
Turist rehberi çalışma kartı (lisans) alabilmek için, rehber adaylarının ilgili dillerden aldıkları yeterlilik
puanları, mezuniyet belgesi, ülkesel veya bölgesel tur katılım belgesi ile turizm bakanlığına başvuru
yapmaları gerekmektedir. Sertifika programlarında ise, program sonrası bakanlığın belirlemiş olduğu
kurul tarafından rehber adaylarına yazılı sınav ve başvurulan dilden mülakat yapılmaktadır. Sınavlarda
başarılı olan adaylar rehber olmaya hak kazanırlar.

Meksika:
Turist rehberliği eğitimi CONALEP adı verilen ulusal teknik mesleki eğitim kolejinde verilmektedir
(GOB). Meksika’da ülkesel, bölgesel ve uzman rehber olarak üç farklı düzeyde rehberlik bulunmaktadır.
Her birinin eğitim süresi farklılık gösterir. Ülkesel rehberler 360 saat teorik ve 160 saat pratik, bölgesel
rehberler 250 saat teorik ve 72 saat pratik, uzman rehberler; 140 saat teorik 60 saat pratik eğitim
almaktadırlar. Turizm bakanlığından lisans başvurusu için, ilgili düzeyde eğitimin sertifikası, İspanyolca
dışında ikinci bir dil sertifikası ve ilk yardım eğitimi sertifikası zorunludur.

Brezilya:
Brezilya’da turist rehberliği eğitimi orta düzey mesleki eğitim programı dâhilinde mesleki enstitülerde
verilmektedir. Eğitim programları bölge ve enstitüye göre değişiklik göstermekle birlikte 11 aylık eğitim
zorunlu tutulur (Scielo). Eğitim sonrası yapılan sınav sonrası ülkesel veya bölgesel düzeyde lisans
verilmektedir.

Çin:
Çin’de turist rehberliği eğitimi zorunlu değildir. Çalışma kartı almak için Çin Ulusal Turizm İdaresi’nin
düzenlediği ulusal tur rehberi sertifika sınavını geçmek zorunludur. Sınavı geçtikten sonra bir seyahat
acentası veya tur operatöründe kayıt olup, yerel turizm idaresinden IC kart adı verilen resmi izin belgesini
alarak turist rehberliği yapılmaktadır (VisitBeijing). Turist rehberliği eğitimi için özel bir eğitim
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bulunamamıştır. Üniversitelerde lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bölümlerde turizm eğitimi içinde
turist rehberliğine yer verilmektedir.

Endonezya:
Turist rehberliği eğitimi ülkede Turizm Bakanlığı tarafından kurs düzeyinde verilmektedir. Eğitime
katılmak için 18 yaşında, lise mezunu, Endonezcenin dışında bir yabancı dil bilme şartı aranır. Lisans
düzeyi ülkesel veya bölgeseldir (WFTGA). İlgili kursu bitiren adaylar, sınava tabii tutulurlar. Sınavda
başarılı olan adaylara sertifika verilmektedir. Eğitimin içeriği ve süresi ile ilgili bilgi bulunamamıştır.

Güney Afrika:
Turizm Bakanlığının belirlediği eğitim merkezlerinde kurslarını tamamlayan adayların turist rehberi kayıt
ofislerine kayıtlarını tamamladıktan sonra çalışma kartlarını alıp rehberliğe başlayabilirler
(TourismTattler). Güney Afrika’da ülkesel veya bölgesel düzeyde çalışma kartı verilmektedir.

Hindistan:
Eğitimin zorunlu olduğu Hindistan’da, turizm bakanlığı tarafından yapılan eğitimler Hindistan Turizm ve
Seyahat Enstitüsü’nde verilmektedir. Altı ay süren eğitimler sonucunda sınavda başarılı olanlara bölgesel
rehberlik lisansı verilmektedir (Chowdhary & Prakash, 2008).

Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada G-20 ülkelerini oluşturan 43 ülkedeki turist rehberliği eğitimi doküman analizi yöntemi
ile araştırılmıştır. 43 ülke; Birleşmiş Milletlerin eğitim, okuryazarlık oranı ve yaşam kalitesi bilgilerini
temel alarak hazırladığı İnsani Gelişme Endeksini (2019) verilerine göre sıralanmış ve bu ülkelerde
rehberlik eğitiminin olup olmadığı, varsa zorunluluk durumu, eğitimin süresi ve çalışma kartlarının
ülkesel/bölgesel dağılımının nasıl olduğu sorularına yanıt aranmıştır.
G-20 ülkelerinde rehberlik eğitiminin bir standardı olmadığını ortaya koyan araştırmanın sonuçları şu
şekilde özetlenebilir: 39 ülkede rehberlik eğitimi verilmekte, 4 ülkede ise herhangi bir seviyede rehberlik
eğitimi verilmemektedir. Rehberlik eğitimi veren ülkelerden sadece 21’inde bu eğitim zorunludur
(İngiltere, Avusturya, Fransa, Malta, Kıbrıs, Yunanistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Letonya, Portekiz,
Hırvatistan, Arjantin, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Meksika, Brezilya, Endonezya, Güney
Afrika, Hindistan). Eğitimin zorunlu olmadığı ülkelerde ise (İrlanda, Almanya, Avustralya, İsveç,
Hollanda, Danimarka, Finlandiya, ABD, Belçika, Japonya, Lüksemburg, Güney Kore, Slovenya, İspanya,
Çek Cumhuriyeti, İtalya, Estonya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Çin) tercihe bağlı eğitimlerkurs
seviyesinde ve çalışma kartı almak isteyenler için değil, bu meslekte kendini geliştirmek isteyenlere
yönelik düzenlenmektedir. Bu ülkelerde, meslek örgütlerinin açtığı kurslara katılım rehber olmak için
değil, rehber odalarına kayıt olabilmek için zorunludur. Rehber odaları düzenledikleri kurslara katılarak
üye olan rehberlerin bilgilerini internet sayfalarından duyurarak onlara bir avantaj sağlamaya
çalışmaktadır. Yani verilen rehberlik hizmetinin kalitesi odalar tarafından yükseltilmeye çalışılmaktadır.
43 ülkede verilen rehberlik eğitiminin seviyesine bakıldığında; kurs, önlisans, lisans ve yüksek lisans
olmak üzere 4 farklı seviyede verildiği, 30 ülkede kurs, 8 ülkede meslek yüksekokulu (Danimarka, Malta,
Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Meksika, Brezilya), 4 ülkede lisans (Letonya, Portekiz, Türkiye,
Arjantin) ve 1 ülkede ise yüksek lisans seviyesinde (Türkiye) verildiği görülmüştür. Kurs süreleri
incelendiğinde, en uzun kurs süresi Avusturya’da 24 ay ve en kısa kurs süresi Güney Afrika’da 3 hafta
olarak belirlenmiştir. Türkiye ve Arjantin dışındaki ülkelerde rehberlik eğitimi tek bir seviyede verilirken,
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Arjantin’de kurs ve lisans olmak üzere iki, Türkiye’de ise kurs, önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak
üzere dört farklı seviyede rehberlik eğitimi verilmektedir.
Araştırma, eğitimin süresi gibi rehberlerin çalışma kartlarının ülkesel/bölgesel ayrımında da bir standart
olmadığını ortaya koymuştur. Rehberlik eğitiminin zorunlu tutulduğu tüm ülkelerde çalışma kartı;
bölgesel, ülkesel ya da karma (bölgesel ve ülkesel) olabilmektedir. Çalışma kartı almak için en sık
rastlanan koşullar,18 yaşını doldurmuş olmak ve anadil haricinde ikinci bir yabancı dil bilme
zorunluluğudur.
Genel olarak değerlendirildiğinde, İnsani Gelişme İndeksinde üst sıralarda yer alan ülkelerin rehberlik
eğitimini zorunlu tutmadığı görülmektedir. Bu sıralamada ilk on sırada yer alan ülkeler içinde sadece
İngiltere ve Kanada’nın bir eyaletinde (Quebec) zorunlu rehberlik eğitimi verilmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise rehberlik eğitimi topluluk önünde konuşma hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile eyaletler
tarafından gündeme bile getirilememektedir. Gelişmişlik düzeyi azaldıkça eğitimin zorunlu tutulduğu ülke
sayısının arttığı görülmektedir.
Bu örneklem içinde Türkiye iki açıdan diğer ülkelerden ayrılmaktadır. İlk olarak, kurs, önlisans ve lisans
olmak üzere üç farklı seviyede verilen bütün eğitim şekilleri Türkiye’de görülmekte, ikinci olarak, yüksek
lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi sadece Türkiye’de verilmektedir. Bu durumu Türkiye’de verilen
turist rehberliği eğitimi açısından bir avantaj olarak değerlendirmeye imkân yoktur. Farklı aşamalarda
verilen eğitimle aynı hakkın kazanılması alanyazında uzun zamandır eleştirilmektedir (Kuşluvan &
Çeşmeci, 2002; Duman & Milyıl, 2008; Çokişler, 2017; Öter & Çokişler, 2014).
Türkiye’de dört farklı seviyede verilen turist rehberliği eğitimi, rehberlik eğitiminin farklı ülkelerde nasıl
verildiğini akademik bir merak konusu haline getirmeye başlamış görünmektedir (Yenipınar ve Zorkirişçi,
2013; Tanrısever vd, 2019). Konu üzerine yapılan üçüncü çalışma olan bu araştırmada, diğer iki
araştırmada ele alınan örneklerden daha büyük bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Araştırma, günümüzde
rehberlik eğitiminin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki eğitimin karşılaştırılması açısından alan yazına
katkı sağlamaktadır. Türkiye’deki turist rehberliği eğitimin çeşitliliği ile diğer ülkelerden ayrıldığı
görülmektedir. Rehberlik eğitiminin diğer ülkelerde nasıl verildiğini bilmek, Türkiye’nin bu eğitimin
neresinde durduğunu anlamak ve mevcut durumun daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
Araştırma probleminde yer verilen gelişmiş ülkelerde rehberlik eğitimi araştırması yapabilmek adına,
araştırma G20 ülkeleri ile sınırlandırılmıştır. Gelecek araştırmalarda aynı konu farklı örneklemlerle
değerlendirilerek Dünya’nın farklı bölgelerinin turist rehberliği eğitimini nasıl ele aldığı araştırılabilir.
Ayrıca bu araştırmada incelenmemiş olan eğitimin içeriği ve dersler, bu derslerin Türkiye’deki mevcut
müfredat ile karşılaştırarak farklılıklar ve benzerlikler gelecekte yapılacak araştırmalara referans olabilir.
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Özet
Dünya genelinde dalış aktivitesinin her geçen gün ilgi gördüğü ve bu durumun turizmde karşılık bulduğu ortadadır. Bu anlamda
Türkiyenin dalış turizmi etkinliğinden hak ettiği payı alamaması ülke açısından büyük kayıptır. Bu çalışmanın amacı
Türkiye’nin önemli tarihi ve kültürel turizm çekim merkezlerinden birisi olan Çanakkalenin dalış turizmi potansiyelini, birinci
Dünya savaşı esnasında ve sonrasında bölgede batan batıklar üzerinden ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği, doküman incelemesi ve gözlemdir. Bu amaçla Çanakkale boğazı
ve çevresinde bulunan batıkların yerleri gerek karadan gerek ise denizden gözlem yoluyla incelenmiş ve dalış turizmi rotası
oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, dalış turizmi kapsamında turistik bir ürünün oluşturması anlamında seyahat acentaları
için önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, Çanakkale ve çevresindeki batıkların turistik ürün çeşitliliğine katkı
sağlaması amacı ile çalışmada batıklar dört farklı rotaya ayrılmış ve batıkların yerleri, durumları ve dalış imkanları çalışmada
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir kriz dönemi olan Covid-19 sürecinde bu rotanın seyahat acentaları ve turist rehberleri
tarafından benimsenmesi ve kullanılması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Dalış Turizmi, Dalış Rotası

Determination of Diving Routes of Shipwrecks in the Dardanelles Strait and its
Surroundings within the Scope of Diving Tourism
Abstract
Diving activity gets important for tourists all around the world. In this sense, it is a great economic loss for Turkey to not get
its deserved share in diving tourism activities. The aim of this study is to reveal the diving tourism potential of Çanakkale
through the sunken ship wrecks in the region during and after the First World War. Qualitative research method was used in
the research. The document analysis and observation techniques used in the research. For this purpose, the places of ship wrecks
in the Dardanelles and its surroundings were examined both from the land and from the sea, and it was tried to create a diving
tourism route. The study is considered to be important for travel agencies in terms of creating a touristic product in terms of
diving tourism. As a result, the wrecks were divided into four different routes in the study. In order to contribute the touristic
product variety of the Dardanelles Strait and the surrounding wrecks, the locations, condition sand diving possibilities of the
wrecks were tried to be revealed in the study. One of the expectation of study to adopt and use by agencies and tourist guides
during the Covid-19 period, which is a crisis period.
Keywords: Tourism, Diving Tourism, Diving Route.
Makalenin Künyesi: Türkel, İ. Ş. & Gökdemir, S. (2021). Dalış Turizmi Kapsamında, Çanakkale Boğazı ve Çevresinde Bulunan Batıkların
Dalış Rotalarının Belirlenmesi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 44-74
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Giriş
İlgi alanları su altında bulunan doğal ve tarihi güzellikleri görmek olan kişiler, bu amaçla farklı
ülkelere ve bölgelere seyahat gerçekleştirebilmektedirler. Dalış turizmine ilgi duyan kişiler
gerekli ekipmana sahip bir acenta ve dalış okulu ile izin verilen bölgelerde bu turizm türüne
katılım sağlayabilirler. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz
Ticaret Odası (2020) verilerine göre, Türkiye’de 279 adet dalış işletmesi bulunmakta dır ve 2019
yılında deniz turizminden 7,2 milyar dolar gelir elde edilmiş bu da toplam turizm gelirlerinin
yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. 186 ülkede 6.600’den fazla dalış merkezi ve tesisi bulunan
dünyanın en önde gelen dalış eğitim kurumlarından biri olan Professional Association of Diving
Instructors (PADI) her yıl bir milyon dalgıç sertifikası vermekte olup bu rakam 1967'den bu güne
dünya genelinde 27 milyona ulaşmıştır (www.scubaturkiye.org). Turizmde donanımlı dalış
geçmişi çok eskiye gitmemektedir. Donanımlı dalışta insanlar su üstü güzelliklerin yanı sıra su
altı güzellikleri de tecrübe etmek istemektedirler. Teknoloji ve dalış ekipmanlarının gelişmesi ile
birlikte daha fazla insan sualtında bulunan güzelliklere ilgi duymakta, bu turizm türüne kat ılım
sağlamaktadırlar. Dünyada ve Türkiyede dalış turizmi ile ilgili risk(Tibiriça vd., 2011), etki
(Dearden vd.2007), destinasyon geliştirme (Kainde vd., 2017; Cater, 2007) , akış deneyimi ve
memnuniyet (Cater vd, 2020), çevresel etki (Howard, 1999), taşıma kapasitesi (Eduardo vd, 2013),
macera turizmi (Giddy & Rogerson, 2018), kültürel miras (Vrasida, 2020), risk yönetimi (Wilks
& Davis, 2000), sanal dalış deneyimi (Bruno vd, 2019), motivasyon (Tschapka, 2006) ve
rekreasyon ( Lew, 2013) gibi çalışmalar yapılmıştır. Ancak Çanakkale Boğazı ve çevresi
incelendiğinde dalış turizmi ile çok az dalış turizmi (Demirtaş, 2012; Erhan vd., 2020)
çalışmalarına rastlanmıştır. İlgili alan yazın incelendiğinde dalış turizmi ile ilgili rotalama
çalışmasına rastlanmamıştır. Bu durum dalış turizmi rotası oluşturmayı konu edinen bu
çalılşmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çanakkale ve çevresinde gerek su altı flora ve
faunası, gerek ise kültürel kalıntılar dalış turizmi için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu
potansiyelin öncelikle belirlenmesi, sonra turizme kazandırılabilmesi için gerekli altyapı, üstyapı
ve kanuni düzenlemelerin yapılması ve son olarak da bir deneyimleme güzergahının belirlenmesi
gerekmektedir. Bu çalışma güzergah belirleme amacıyla ortaya konu lmaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Donanımlı Dalış
Nefes tutma ve hava ihtiyacını karşılamak için büyük bir objeye hava depolama dalış için
kullanılan en basit iki tekniktir. Hava depolama tekniği için kullanılan aletler ilk dönemlerde hava
çanı, sonrasında ise büyük hacimli kapalı kıyafetler olmuştur. 1837 yılında Augustus Siebe’nin
geliştirdiği ilk kapalı dalış kıyafeti, donanımlı dalış için önemli adımdır. Bu kıyafet günümüzde
hala kullanılmaya devam etmektedir. Turizm ve sportif amaçlı yapılan donanımlı dalı ş başlangıcı,
1825 yılında William H. James’in kendi kendine yeten su altı nefes alma aparatlarını (SCUBA)
ilk defa geliştirmesi ile 1865 yılında Benoit Rouquayrol ve Auguste Denayrouze’in bir yüz
maskesi üretmelerine dayanır. Ancak ilk kapalı devir daimle çalışan oksijen bazlı yeniden solunum
sisteminin geliştirmesini1878 yılında Robert Davis ve Henry Fleuss gerçekleştirmiştir. Çok
derinlerde kullanımı olmayan bu sistem, 1920 yılında Yves Le Prieur tarafından 7,6 metreden daha
derin yerlerde kullanılabilir hale getirilmiştir. Donanımlı dalış bugünkü mükemmelliğine 1943
yılında, Frenchmen Emile Gagnan ve Jacques Cousteau tarafından getirilen sistemle ulaşmıştır.
Artan talep, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950 yılında donanımlı dalışı bir spor olarak ilk k ez
tanınmasını sağlamış ve günümüze kadar talep artırmaya devam etmiştir (Yıldırım, 2019).
Donanımlı dalış, turizm sektöründe oldukça yeni bir gelişmedir. Denize, göllere ve nehirlere ilgisi
daha önce su üstü faaliyetlerinin ve su altında az bir sürede görebildiklerinin ötesine geçmemiş
çok fazla sayıda insanı kendine çekmiştir. Geliştirilen ekipmanlar bu sınırlı süreyi uzatarak
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dalgıçların benzersiz ve etkileyici bir boş zaman aktivitesi olarak su altı dünyasını görmelerine ve
kendilerini yenilemelerine izin vermektedir (Ghazali & Dimmock, 2013). Donanımlı dalış, T.C.
Resmi Gazete (10 Eylül 2008, Sayı 26993) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış
Yönetmeliğinde “sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış sıkıştırılmış hava solumaya
olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp ve buna ilişkin donanım kullanılarak
sualtında yapılan dalış”, olarak tanımlanmaktadır. Donanımlı dalış yapabilmek için ekipmanlara
ihtiyaç duyulduğundan “Aletli Dalış” veya “Tüplü Dalış” olarak da adlandırılmaktadır. İngilizcesi
“Scuba Diving” olarak bilinmekte olup Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA)
ise bağımsız olarak taşınabilen bir tüp ile taşınan basınçlı hava veya gazların ortam basıncına
uygun hale getirilerek su altında solunmasına imkan veren donanımı ifade etmektedir.
Dalış isteklerini dalgıç profillerine göre inceleyen Rice (1987), dalgıçları "sert", "turist" ve
"potansiyel" olarak üçe ayırmıştır. "Sert" dalgıçlar, su altı dünyasının flora ve faunası ve zorlu
dalış türlerine tutkunken, "turist" dalgıçlar sadece tatil programlarının bir parçası olarak dalış
yaparlar. "Potansiyel" dalgıçlar ise dalışa denemek isteyen yeni başlayanlardır. Tabata, (1992)
dalgıçları, su altına meydan okuyan ve adrenalin tutkunu “macera dalgıçları” ve dalıştaki asıl
amacı sualtı hakkında bilgi edinmek olan “eğitici dalgıçlar” olarak ayır maktadır. PADI
araştırmasında, dalgıçların yüzde 81'inin “macera aramaktan” ve % 71'inin “doğayla birlikte
olmaktan” motive olduklarını bildirmişlerdir (Ghazali & Dimmock, 2013).
Tayland'da yapılan bir araştırmada Dearden vd. (2007), dalgıçların isteklili klerini uzmanlık
derecesine göre değerlendirmiştir. Yüksek ve orta düzeyde tecrübeye sahip dalgıçlar, "deniz
florasını ve faunasını gözlemlemek", "bilgiyi genişletmek" ve "dalış becerileri geliştirmek" için
daha istekli olmaktadır. Uzmanlaşmış dalgıçların dalış becerilerini geliştirme istekleri acemi
dalgıçlara göre düşüktür. Çevrenin istek artırıcı etkileri (güzel hava, su sıcaklığı, su berraklığı,
dalış durumu) ve dalış merkezinin hizmet özellikleri (dalış rehberi, iyi dalış ustası, iyi dalış
arkadaşı ve ek faaliyetler) uzmanlaşmış dalgıçlarla kıyaslandığında düşük uzman dalgıçlar
açısından önemlidir. Çok uzmanlaşmış dalgıçlar, köpekbalıkları, manta vatozu veya
kaplumbağalar ile dalış deneyimleriyle motive olurlar (Dearden vd., 2007). Meyer vd. (2005),
dalgıçların istekliliklerini cinsiyete göre araştırmıştır. Erkek dalgıçlar, "tarihsel olarak önemli
gemi enkazlarını görmek", "ilginç eserler toplamak", "dalış ekipmanı kullanmak" ve "risk
yaşamak" gibi dışsal isteklere sahip kişiler olarak tanımlanırken, öte yandan kadın dalgıçlar,
“dalabileceklerini kanıtlamak”, "özgüvenlerini artırmak", "yaratıcı ve zorlayıcı bir şey yapmak"
ve "su altı hakkında bilgi edinmek” daha içsel isteklere sahip kişiler olarak tanımlamıştır. Ghazali
ve Dimmock (2013), enkaz dalgıçları üzerine yaptığı araştırmada, erkek dalgıçların isteklerinde
“eserleri takdir etme”, “batığın batış sebebi”, "enkazın makine, teçhizat ve boyutunu keşfetmek"
gibi teknik yönler ön plana çıkarken, kadın dalgıçların "su altı yaşamını görmek" için daha iste kli
olduklarını tespit etmişlerdir. Batık dalgıçlarına yönelik bir çalışmada, batık dalgıçlarının ilk üç
istekliliklerinin "tarihsel önemli olan gemi batıklarını, eserleri ve sualtı yaşamını görmek",
"batıklara nüfuz etmek" ve "su altı dünyasının huzur ve sakinliğinin tadını çıkarmak" düşüncesi
olduğu yönündedir (Ghazali & Dimmock, 2013).
Donanımlı Dalış Türleri
Su altında nefes almayı sağlayan ekipmanlar, dalış yapan kişinin uzun süre sualtında kalabilmesine
olanak vermekte ve uzun süreler sualtında kalabilmek sualtında yapılabilen faaliyetleri
çoğaltmaktadır. Bu neden ile dalış yapan kişiler isteklerine uygun bir dalış türü seçebilmektedirler.
En bilinen dalış türleri batık dalışı (wreckdiving), duvar dalışı (walldiving), derin dalış
(deepdiving), mağara dalışı (cavediving), sürüklenme dalışı (drift diving), köpek balığı dalışı
(sharkdiving) ve gece dalışıdır (nightdiving). Bunlardan bazıları; Duvar dalışı, sualtında genellikle
suyun dibinden suyun yüzeyine kadar uzanan devasa büyüklükte kayalar tercih edil ir. Tehlikeli
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bir dalış türüdür, daha çok donanımlı dalışı konusunda oldukça tecrübeli kişilerce uygulanır.
Sürüklenme dalışı, “Sualtı Uçuşu” olarak da isimlendirilen bir dalış türüdür. Akıntı sayesinde
kişinin sualtında uzak mesafelere sürüklenmesi amacıyla yapılır, Batık dalışı, su altında bulunan
kalıntıları görmek, fotoğraflarını çekmek ya da incelemek amacıyla yapılan dalışlardır. Genelde
gemi batıklarından oluşan kalıntılar uçak enkazları ya da diğer insani kalıntılar olabilmektedir.
Batık dalışına insanları çeken kalıntıların tarihi, eski uygarlıkların kültürleri, batıkların
oluşturduğu yeni habitatlardaki fauna flora veya hazine bulma umudu bile olabilmektedir
(Yıldırım, 2019).
Donanımlı Dalış Eğitimi ve Sertifikalandırılması
Su altındaki tehlikeleri en aza indirebilmek ve meydana gelen istenmeyen kazaların
tekrarlanmaması amacıyla güvenli bir şekilde dalış için gereken minimum düzeyde ya da ileri
düzey eğitim, uluslararası standartlara göre yürütülmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Değişik
seviyelerde verilen eğitimler temel olarak sportif dalışlar ve teknik dalışlar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kırk metreye kadar yapılabilen dalışlar turizm ve sportif amaçlı, 40 metre üzeri
dalışlar ise teknik dalış olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de sportif a maçlı donanımlı dalış
eğitimi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından, Dünya Sualtı Aktiviteleri
Konfederasyonu (Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques, CMAS) ile akredite
olarak, yetkili 200’ün üzerindeki dalış merkezi aracılığıyla yürütülmektedir. Donanımlı dalış
eğitimini tamamlayan dalıcılara dünya çapında geçerli bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız olmak
üzere üç seviyede TSSF/CMAS dalıcı belgesi/sertifikası verilmektedir (TSSF, 2014). Bu sertifika
türleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kriterlerine göre açıklanacaktır.
Bir yıldız dalgıç: TSSF’e bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve belge almış, dalış
ekipmanlarını tek başına takıp-sökebilen, doğru bir şekilde kullanabilen, tüm dalış kurallarını
kolaylıkla uygulayabilen, üç yıldız bir dalıcı ya da dalış eğitmeni nezaretinde olması koşulu ile en
fazla 18 metre derinliğe kadar dalış (gece dalışı hariç) yapabilen dalgıçtır.
İki yıldız dalgıç: TSSF’ye bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve bir yıldız dalgıç
belgesi almış, dalış kayıt defterine işlenmiş 20 onaylı dalışı bulunan, açık deniz dalış tecrübesi
olan ve en az iki yıldız dalıcı nezaretinde en fazla 30 metreye kadar, gece dalışı da dahil dalış
yapabilen dalgıçtır. Aynı zamanda dalış eğitmeni nez aretinde eğitim amaçlı en fazla 42 metreye
kadar da dalış yapabilir. 18 yaşından küçük olan dalıcılar üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni
nezaretinde olmak şartı ile en fazla 24 metreye kadar dalış gerçekleştirebilir.
Üç yıldız dalgıç: TSSF’ye bağlı bir dalış kurumundan yeterli teorik eğitim ve iki yıldız dalgıç
belgesi almış, dalış kayıt defterine işlenmiş 50 onaylı dalışı bulunan, her seviyede dalgıçlara
sualtında liderlik edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip dalgıçtır. Liderlik ettiği dalgıçların emniye tli
dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla sorumludur. Liderliğini üstlendiği
dalgıçların emniyetinden birinci derecede sorumludur. En fazla 30 metreye kadar dalış yapabilir
ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni nezaretinde ve eğitim amaçlı en fazl a 42 metre derinliği kadar
yardımcı olarak dalış yapabilir.
TSSF/CMAS haricinde Türkiye’de başka özel eğitim sistemlerinin dalış eğitimleri de
verilmektedir. British Sub-Aqua Club (BSAC), National Association of Underwater Instructors
(NAUI),Professional Association of Diving Instructors (PADI) ile Scuba Schools International
(SSI) dünya çapında en tanınanlarıdır. TSSF/CMAS ile bu kurumların eğitim sertifikaları arasında
denklikler söz konusudur. Ancak TSSF/CMAS eğitim sistemi haricinde başka bir eğitim s istemine
ait belgesi bulunan T.C. vatandaşı dalgıçlar Türkiye’de dalış yapabilmeleri için TSSF’den dalış
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izin kimliği almaları gereklidir. Yabancı uyruklu dalgıçlar kendi dalış belgeleri ile donanımlı dalış
yapabilirler (TSSF, 2014).
Tablo 1: Uluslararası Donanımlı Dalış Sertifikası Denklikleri
TSSF/CMAS

BSAC

NAUI

PADI

SSI

Bir yıldız dalıcı

SportDiver

ScubaDiver

OpenWaterDiver
Advanced Open
WaterDiver

Advanced Open
WaterDiver

İki yıldız dalıcı

Advanced Diver

RescueDiver

Open WaterDiver

Üç yıldız dalıcı

DiveLeader

Dive Master

DiveMaster

Master
ScubaDiver
Dive Master

Kaynakça: TSSF, 2014

Yöntem
Çalışmanın temel amacı, Çanakkale Boğazı ve çevresinde teknik dalış gerektirmeyen batıkların,
en yakın liman veya balıkçı barınağına göre rotasının oluşturulmasıdır. Çalışmanın alanda bulunan
dalış turizmi rota eksikliğini giderme noktasında önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışma,
dalgıç turistlere Çanakkale’nin deniz turizmi ve batıklarının tanıtılmasına ek olarak, bölgenin dalış
turizmi potansiyelini ortaya çıkartma noktasında, turistik ürün çeşitliliğine katkı sağlaması
açısından önem arz etmektedir. Araştırma ikincil veriler üzerine odaklanmıştır. İkincil veriler,
araştırmacıların devamlı ve sistemli bir şekilde topladığı ve depoladığı veril er olarak görülebilir
(Karagöz, 2017). Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve kullanılan veri toplama
tekniği olarak doküman incelemesi ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemlerden gözlem,
araştırmacının katılımlı gözlemleme ile gerçekleştirdiği bir araştırma şeklidir. Bu yöntemde
araştırmacı, kültürün bir parçası gibi davranmaktadır (Metin, 2014). Bu yöntemin seçilme nedeni,
araştırmacının araştırılan olayın dışında kalması ile olayı anlayamama ihtimalidir (Karagöz,
2017). Araştırmada kullanılan diğer bir yöntem de doküman incelemesi yöntemidir. Bu yöntemde,
araştırmacı konuyla ilgili geçmişe yönelik her çeşit sözlü ve yazılı kaynağı inceler (Kozak, 2015).
Yöntem gereği Çanakkale Boğazı ve çevresinde 15.10.2020 ile 15.12.2020 tarihleri aras ında iki
ay süresince batıkların bulunduğu alanlar ve dalış için kullanılabilecek limanlar gözlemlenerek,
kullanılabilecek fiziki ve teknolojik altyapı ile imkanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bir
dalış turizmi şirketi yetkilisi, bir üç yıldız dalış sertifikasına sahip aynı zamanda Kültür ve Turizm
bakanlığından turist rehberliği belgesine sahip rehber ve son olarak da bir akademisyenle rota
oluşturmadaki kriterleri belirlemek amacıyla görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen
veriler ışığında rota kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler, Birinci Dünya Savaşında bulunmuş ya
da sonraki dönemde batmış deniz vasıtası olmak, dalış için izin alınabiliyor olmak, 40 metre
derinliğin altında olmamak ve limanlara yakınlık olarak belirlenmiştir. Ayrıca her dalışta vücutta
biriken ve ancak belirli bir süre su dışında kalma ile atılabilen azot değişkenine bağlı bir günde
yapılabilecek maksimum dalış sayısı da göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan doküman
incelemeleri ile zenginleştirilen veriler daha sonra haritalama, fotoğraf ve notlar aracılığıyla analiz
edilerek sınıflandırılmıştır.

Bulgular
Çanakkale il sınırları içerisinde bulunan gemi batıkları kronolojik olarak; antik batıklar, I.Dünya
Savaşı’na ait batıklar ve I.Dünya Savaşı sonrası batıklar olmak üzere üçe ayırmak doğru bir
değerlendirme olacaktır. Kaynaklarda antik batıklar hakkında bir çalışmaya rastlanmamaktadır.
Diğer dönemlere ait batıklar üzerine yapılan çalışmalar da tüm envanterin ortaya konulması
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açısından yetersizdir. Bu sebepten dolayı Çanakkale’deki batık envanteri güncellenmeye açık
durumdadır.
Turizm ve sportif amaçlı dalış, su altı fotoğraf ve görüntüleme yapma ile askeri alanlarda bulunan
batıklara dalış yetkisi “su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara
ilişkin usul ve esasları” düzenleyen yönetmelikle batık bulunan yerlerde kurulacak Su Altı Koruma
Komisyonlarına verilmiştir (T.C.Resmî Gazete, 2020 ). Çanakkale için İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan dalış sahaları ve noktalarını gösteren 2018 Yılı Çanakkale
Su Üstü ve Su Altı Parkur Alanlarında dalış yapılabilen tek batık Captain Frangos batığı ola rak
gösterilmektedir. Aynı kaynakta, Eceabat İlçesi Sportif Turizm Parkur Alanları Belirleme
Komisyonu’nca yayımlanan Eceabat İlçesi 2018 Yılı Su Üstü ve Su Altı Parkur Alanlarında ise
Captain Frangos batığı ile Suvla Koyu’ndaki Lundy ve Louis batıklarına da dalış yapılabilir olarak
görünmektedir. 2018 yılı merkez ve ilçelere ait parkur alanları 19.04.2019 tarih ve 339552 sayılı
Valilik Onayı ile 2019 yılı içinde geçerli olduğu bildirilmiş olup hala geçerliliğini korumaktadır.
Bu anlamda Çanakkalede dalış izni konusunda bir karmaşa sözkonusudur.
Dalışa yasak sahalar hakkında 5.4.2016 gün ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu kararında ise
Marmara Denizinde Çanakkale ili için dalışa yasak sahalar M1 ve M2 olarak gösterilmiştir (Harita
1). Yine karara 20.4.2020 gün ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gelen değişiklikte
Adalar Denizinde Çanakkale Eceabat ilçesi için dalışa yasak saha E1 olarak gösterilmiştir (Harita
1). Sonuç olarak sportif ve turizm amaçlı dalış yapılabilecek batıkların bulunduğu noktaları n hiç
birinde dalış yasağı görünmemektedir. Ancak bu noktalara dalış organize edecek acenta ve dalış
şirketlerinin karmaşa kaynaklı sorun yaşamaması için tur organize etmeden önce ilgili kurumlarla
izin konusunda iletişime geçmesi daha iyi olacaktır.
Harita 1: Bakanlar Kurulu Kararı Gereği Çanakkale İlinde Dalışa Yasak Sahalar

Kaynak: https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263725/su-altinda-korunmasi-gerekli-kultur-ve-tabiatarliklarÇanakkale Boğazı ve çevresinde tespit edilmiş olan batıklar, turizm ve sportif dalış kapsamında
dört farklı rotaya ayrılmıştır. Rotalar Tablo 2’de Suvla Koyu (yeşil), Arıburun (kırmızı),
Seddülbahir (mavi) ve Boğaz (sarı) olmak üzere dört bölgede dört faklı renkle önerilmiştir.
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Tablo 2: Çanakkale Boğazı ve Çevresinde Bulunan Batıkların Dalış Alanları
Bölge İsmi
Suvla Koyu

Arıburun
Seddülbahir
Boğaz

Batık İsimleri
Lundy Devriye Botu
HMS Louis Muhribi
Barc 1 (Küçük Kemikli)
Milo Yük Gemisi
Barc 2 (Arıburun)
Çıkartma Vasıtası
HMS Majestic
Barc 3 (Seddülbahir)
Mesudiye Savaş Gemisi
CaptainFrangos

Ortalama
Derinlik
28 m
14 m
29,2 m
7m
28 m
18 m
28 m
26 m
12 m
30 m

Limana Uzaklık
6,3d.m.
6,9d.m.
5,4 d.m.
3 d.m.
2,8 d.m.
3 d.m.
1,3d.m.
1,6 d.m.
2,1 d.m.
2,3 d.m.

En Yakın Limanlar
Kabatepe Limanı

Kabatepe Limanı
Seddülbahir Balıkçı Barınağı
Çanakkale Limanı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından oluşturulmuştur.
Dört farklı dalış alanı dört farklı renk ile isimlendirilmiş ve rotalama önerisi geliştirilmiştir. Bu
alanlar Harita 2 üzerinde işaretlenmiştir. Her bir bölgede bulunan batıklar hakkında bilgi,
batmadan önceki görevleri, batış hikâyeleri ve su altındaki durumları hakkında bilgiler su altındaki
fotoğraflarıyla birlikte açıklanmıştır.
Harita 2: Dalış Bölgeleri

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.

Yeşil Rota
Lundy Devriye Botu
1908 yılında balina avcılığı için trol teknesi olarak inşa edilmiştir. 1914 yılında I. Dünya savaşının
başlamasının hemen ardından İngiliz Savaş Bakanlığının emri altına girmiş ve 1915 yılında
devriye botu olarak Çanakkale Muharebelerinde görev almıştır. Ağustos 1915’de Anafartalar
Muharebelerinin en şiddetli olduğu dönem de Suvla Körfezi’ne demirleyen Lundy, 16 Ağustos
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1915 günü HM Kalyan isimli İngiliz nakliye gemisinin iskele orta kısmından cephane yüklerken,
Türk kıyı topçusunun ateşine maruz kalmış ve korunmak amacı ile HM Kalyan gemisinin
manevrasına eşlik etmeye başlamıştır. Ancak hızlanan HM Kalyan gemisine ayak uyduramayan
Lundy geri kalmış ve bir kısmı su üzerinde bulunan Kalyan gemisinin pervanesinin kıç tarafına
çarpması sonucu yara almıştır. Olduğu yerden hareket edemeyen gemi sulara gömülmekten
kendini kurtaramamıştır (Kolay vd., 2013).
Fotoğraf 1: Lundy Devriye Botu

Kaynak: http://kurbagaadam.blogspot.com/2007/01/hms-lundy.html
Lundy batığı, bu bölgede en sağlam ve tek parça olarak bize ulaşan popüler bir dalış noktasıdır.
Suvla Koyunun hemen girişinde bulunan batık, en yakın liman olan Kabatepe Limanına 6,3 deniz
mili uzaklıktadır. 40˚17.806’K, 26˚12.970’D koordinatlarında, 28 metre derinlikte bulunmaktadır
(Wytykowski vd., 2011).Gemi, düz, kumlu bir zeminde omurgası üzerinde yatmaktadır. Bir
asırdan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen denizin zorlu şartlarından çok iyi korunmuştur.
Tüm ana parçaları kolayca tanınabilir durumdadır. Ahşap güvertesinden geriye hiçbir şey
kalmamış olan botun çelik destekleri güvertenin tam olarak nerede olduğunu göstermektedir.
Harita 3: Lundy Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur .
Batığın en ilginç kısmı ise şüphesiz kıç tarafıdır. Hala çok net ve tanınabilir bir çarpışma işaretleri
taşımaktadır.Pruva bölmesi boştur ve güverte eksikliği nedeniyle delinmesi nispete n kolaydır.
Dümen ve pervane, boylarının yarısına kadar kuma gömülüdür, ancak herhangi bir hasar belirtisi
içermez. Bu, çarpışma anında gemilerin çok fazla hıza sahip olmadığı anlamına gelmektedir.
Batığın mevcut görünümü ile arşiv kayıtları karşılaştırıl dığında, Lundy'nin çarpışmanın neden
olduğu hasar dışında gövdesinin sağlam olduğu açıktır (Wytykowski vd., 2011).
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Fotoğraf 2: Lundy Devriye Botunun Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır.

HMS Louis Muhribi
Hafif bir lodos esintisinin bulunduğu 30 Ekim 1915 öğleden sonra Suvla Koyu önlerine diğer
gemilerin yanına demirleyen HMS Louis Muhribinin çıpası akşam saatlerinde kuvvetlenen lodos
nedeni ile taramaya başlamıştır. Bunun üzerine geminin demiri serbest bırakılmış ve iskel e makine
tam yol çalıştırılmıştır. Ama Louis’in kıç tarafı demirli bir römorkör gemisi ile çarpışmıştır. Yan
yana gelen iki gemide kıyıya doğru sürüklenmeye başlamış, saat 20.30’da gemilerin birbirinden
ayrılması ile Louis’in iskele makinesine gene yol verilip pruvası rüzgara karşı gelecek şekilde
halatlarla konumlandırılmaya çalışılmıştır. Yaklaşık beş dakika sonra muhrip karaya oturmuş,
makineler tam yol çalıştırılarak bu durumdan kurtulmaya çalışıldıysa da bunda başarılı
olunamamıştır. O gece makine dairesi ve kazan dairesine su girmiş ve kısa sürede bu iki kısım su
içerisinde kalmıştır. Bundan sonra birkaç gece boyunca cephane ve erzak Louis’den dışarıya
çıkarılmıştır. Gemiyi gizlemek için kaya rengi ile arka plana uygun olarak boyanmıştır. Muhribin
karaya oturduğu belli olmasın ve içerisindeki malzemelerin karaya taşıyabilsin diye gemiye
gündüz hiçbir şekilde dokunulmamıştır (Kolay vd., 2013).
Fotoğraf 3: HMS Louis Muhribi

Kaynak: https://www.naval-history.net/PhotoWW1-10ddLouis2PS.JPG
4 Kasım 1915 Günü öğleden sonra 15.00’te tüm kurtarma çalışmalarına rağmen Louis’in arka
tarafı kırılmış ve enkaz haline gelmiştir. Mürettebat tarafından can kaybı olmadan gemi hızla terk
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edilmiştir. 3 Aralık 1915 günü Louis görev yapamaz uyarısıyla rapor hazırlanarak hizmet dışı
bırakılmıştır(Kolay vd., 2013).
Harita 4: HMS Louis Muhribinin Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
Suvla Koyunun içerisinde Büyük Kemikli burnuna yakın popüler bir diğer dalış nokta sı HMS
Louis Muhribidir. 40˚18.794’K, 26˚13.562’D koordinatlarında, oldukça sığ sularda sadece 14
metrede, kumlu, düz bir zemin üzerindeki batığın genel durumu ne yazık ki kötüdür. En yakın
liman Kabatepe Limanına 6,9 deniz mili mesafededir. Uzun yıllar “s u arıtma gemisi” olarak
bilinen ve tanınan batığın kimliği, Gelibolu Altında projesindeki Avustralyalıların kaynak ve arşiv
araştırmalarının ardından belirlenmiştir. Su arıtma gemisi olarak düşünülmesinin sebebi üzerinde
bulunan dört adet Yarrow marka deniz tipi buhar kazanlarıdır (Wytykowski vd., 2011). Sıra sıra
tüplü silindirler, o dönemde dünyanın birçok ülkesinin donanmasında kullanılan Yarrow marka
buhar kazanlarıdır. Görsel malzemeler HMS Louis'i tanımlamak için yeterli kanıtı sunmaktadır.
Ancak, geminin mevcut durumu göz önüne alındığında tek kalıntıların buhar kazanları olacağı ve
geminin geri kalanının tamamen yok olacağıdır. Enkazın büyük ölçüde tahrip olması, bu ilginç
geminin batmasının nihai nedenini kesin olarak açıklamayı imkansız kılmaktadı r. Bu nedenle,
Kraliyet Donanması'nın resmi raporu kabul edilmelidir (Wytykowski vd., 2011).
Fotoğraf 4: Yarrow Marka Deniz Tipi Buhar Kazanı

Kaynak: http://steamesteem.com/?boilers/yarrow-boiler.html
Wytykowski vd.’e (2011) göre, batığın yanları neredeyse tamamen tahrip olmuştur. Görünen
kısım, yalnızca motor güvertesinin yüksekliğine kadar korunmuş olan pruvadır. Alt kısmının
omurgaya kadar çok iyi durumda kaldığını varsayılabilir, ancak bunun doğrulanmaya ihtiyacı
bulunmaktadır. Liman tarafının kalıntıları şimdiden tamamen örtülmüştür. Belirsiz hatları
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görülebilir. Sancak kalıntıları kumdan 70 santimetre yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Geminin baş
kısmı kesilmiş gibi görünmektedir (muhtemelen batarken, deniz di bine çarptığında tahrip olmuş).
Görünür bir diğer kısım, içeriye çelik merdivenle çıkılan ilk yay bölmesidir, ancak aynı zamanda
neredeyse tamamen kumun altına gömülüdür. Korunan diğer çelik gövde parçaları büyük ölçüde
aşınmıştır. Geminin ortasında buhar kazanlarına benzeyen ve dikkate alınan dört adet yuvarlak
konteyner vardır.
HMS Louis batığının tespit edilen kısmının boyutları: uzunluk: 42 metre, genişlik: 8 metre.
Başlangıçta, bu tür bir gemi 81,9 metre uzunluğunda ve 8,4 metre genişli ktir. Ölçümler, bugün
itibariyle geminin 39,9 metrelik kıç kısmının eksik olduğunu ortaya çıkartmıştır. Aşağıdaki
fotoğrafta da bu durum açıkça görülebilmektedir. Zamanla geminin pruvası sığlıklardan aşağıya
doğru sürüklenmiş ve mevcut konumunda kalmıştır (Wytykowski vd., 2011).
Fotoğraf 5: HMS Louis Muhribinin Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır.

Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu)
1915 yılında Gelibolu Yarımadası’na düzenlenen amfibi hareket için, çok geniş kapsamlı
ikmal faaliyetleri gerekmektedir. İtilaf Devletleri askerlerinin karaya çıkarılmasından
tahliyeye kadar, karada bulunan birliklerin her türlü ihtiyaç ve gereksinimi aylarca deniz
yoluyla karşılanmaya çalışılmıştır. Değişik çeşit ve büyüklükte birçok deniz taşıtı bu
kapsamda kullanılmıştır. Kıyıya emniyetli bir mesafeye kadar yaklaşan gemilerden sahile
ya da sahilden gemilere çok sayıda asker, binek hayvanı, mühimmat, top, yiyecek, içecek,
en önemlisi de yaralı ve hasta askerler daha küçük, kıyıya yanaşabilecek deniz taşıtları ile
taşınmıştır. Çok sayıda arşiv fotoğrafı bunu onaylamaktadır. Mavna benzeri az su çeken,
geniş karinalı, ahşap veya sacdan yapılan başka bir deniz vasıtası yardımı ile geçilen ya da
itilen bu taşıtlara barc (barge) denilmektedir. Gelibolu yarımadasının çıkartma yapılan ve
daha sonra liman olarak kullanılan koylarında çok sayıda barc kalıntısı bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı muharebeler esnasında isabet alarak ya da şiddetli fırtınalarda batmış,
bir kısmı da tahliye sırasında terk edilmişlerdir. Bu gün hem denizin altında hem sahillerde
karaya oturmuş halde barcları görmek mümkündür.
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Fotoğraf 6: Hastane Gemisine Yaralı Taşınan Barclar 1915

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection
Suvla koyu bölgesinde günümüze çok iyi korunmuş bir halde ulaşan barçlardan biri Küçük
Kemikli Burnu'ndan güneybatıda 40˚17.140’K, 26˚13.286’D koordinatlarında 29,2 metrede düz,
kumlu bir zeminde bulunmaktadır. Kabatepe Limanı’na 5,4 deniz mili uzaklıktadır (Wytykowski
vd., 2011).

Harita 5: Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu) Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur .
Doğal olarak, ahşap güvertesi çürüyen, ancak kalın metal çerçevesi neredeyse kusursuz bir
durumda bulunmaktadır. Batığın boyutları; uzunluk 17,5 metre, genişlik 6,2 metre kenar
yüksekliği 2,8 metredir. Güvertede, kıç ve orta bölümlerde, muhtemelen başka bir gemi (belki bir
muhrip) tarafından mavnayı çekmek için kullanılan kalın halat bobinler durmaktadır. Kıç ve
dümen kısımları sağlam bir vaziyettedir. Güverte altında, çok iyi korunmuş gövde ve destekleri
gösteren farklı çerçeveler görülebilmektedir. İç kısımda, barcı Adalar Denizi’nin altına gönderen
muhtemel iki delik de görülebilir. Koyu gri gövde rengi ile denizin mavi rengi arasındaki zıtlıktan
dolayı sanki içeriye ışık sızıyor gibi delikler net olarak görülebilmektedir. Deliklerden biri, kıçtan
yaklaşık 5 ila 6 metre uzaklıkta, iskele tarafında yaklaşık 10 cm çapındadır. Hemen hemen aynı
büyüklükteki diğer delik, geminin ortasında sancak tarafındadır. İki deliğin karşılıklı konumlarına
bakıldığında, neredeyse kesin bir şekilde bunun tek bir atış olduğu, merminin gövdeye girip
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patlamadan diğer taraftan dışarı çıktığı sonucuna varılabilir. Sancak tarafındaki deliğinin
yakınında dik üçgen şeklinde bir yırtık da bulunmaktadır. Kıç kısımdan uzaklığı 9 metre, uzunluğu
3,1 metre ve yüksekliği 0,8 metredir. Gövde kaplaması dışa doğru bükülmüş bir durumda
görülmektedir. Bu hasar büyük olasılıkla ya balık ağı ya da bir çapa tarafından savaştan hemen
sonra, metal kaplama hala elastikken ve gövde daha aşınmamışken olayın meyd ana geldiği
düşünülebilir. Ancak, küçük tekneler, barclar, çıkarma gemileri ve benzeri küçük deniz taşıtlarının
batış ya da kayıpları hakkında kaynak bulmak oldukça zor olduğundan batıktaki delikler mi yoksa
yırtık mı teknenin batmasına neden oldu tam olarak bilinmemektedir (Wytykowski vd., 2011).
Fotoğraf 7: Barc 1 (Küçük Kemikli Burnu) Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Wytykowski vd., (2011)

Kırmızı Rota
SS MiloYük Gemisi
9 Eylül 1865 yılında yük gemisi olarak sefere başlayan SS Milo, 1874 yılında boyu 73,3 metreye,
deplasmanıda 1057 gros tona yükseltilmiştir. 1. Dünya Savaşının patlak vermesi ile İngiliz
Donanmasına bağlanan gemi 1915 yılında Çanakkale’ye yollanmış, sefer sırasında yük ve asker
taşımasında kullanılmıştır. Günümüzde ANZAC tören alanının bulunduğu sahil kesimi 1915
yılında liman olarak kullanılmıştır ve sahile William adı verilen bir iskele inşa edilmiştir. ANZAC
bölgesindeki ikmal faaliyetlerini kolaylaştırmak amacı ile yapılan iskele ve limanın sonbaharla
birlikte yoğunlaşan fırtınalardan korunma sorunu ortaya çıkmıştır (Akıngüç, 2016).
Fotoğraf 8: SS Milo Yük Gemisi Batırılmadan Önce ANZAC Limanında

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection/C285763
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26 Ekim 1915’de Williams'ın İskelesi için bir dalgakıran oluşturmak üzere SS Milo yük gemisi
deniz tabanına oturtulmuştur. Aynı zamanda gemide bulunan jeneratör sayesinde elektrik üretilip
liman bölgesi aydınlatılarak gece yapılan ikmal faaliyetleri kolaylaştırılmaya çalışıl mıştır.
Gelibolu’nun tahliyesine kadar dalgakıran olarak kullanılan gemi, bulunduğu yerde bırakılarak
kaderine terk edilmiştir(Akıngüç, 2016).
Fotoğraf 9: Williams İskelesi ve Dalgakıran Durumunda SS Milo

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection/C285763
Günümüze kadar zorlu fırtınalara ve enkaz avcılarına dayanmaya çal ışan SS Milo, 40˚14.468’K,
26˚16.756’D koordinatlarında, yaklaşık 7 metre derinlikte, kıyıya en yakın batıktır. Kabatepe
Limanına 3 deniz mili mesafedeki batığa karadan da ulaşım imkanı vardır. Çünkü batık ANZAC
tören alanını önündeki sahilden 110 metre açıktadır. Şnorkel kullanarak batığı görmek
mümkündür(Wytykowski vd., 2011).
Harita 6: SS Milo Yük Gemisi Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
Batığın şu anki uzunluğu 17,7 metre ve genişliği 9,3 metredir. Ter sane ölçülerine göre geminin
55 metreden fazla kısmı eksiktir. Kenar yüksekliği 4,8 metre olan gemiden bugüne kadar
korunmuş 1,8 metrelik küçük bir gövde parçasıyla karşılaştırılınca, geminin muazzam derecede
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bozulduğunu hemen anlaşılabilir (Wytykowski vd., 2011). Bozulmanın ana nedeni 1950’li yıllarda
hem karadaki hem de denizdeki birçok savaş kalıntısı hurda olarak satılmasıdır (Akıngüç, 2016).
Fotoğraf 10: SS Milo Yük Gemisinin Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Wytykowski vd., (2011)
Barc 2 (Arıburun)
Arıburun bölgesinde ANZAC koyu ve ANZAC tören alanının önündeki sahiller harekât süresince
liman olarak kullanıldığından bu bölgede çok sayıda batık ve kalıntı mevcuttur. Ancak bunların
bir kısmının bütünlüğünü bozulduğundan dolayı tanımlanmaya ve araştırm aya ihtiyaç
duymaktadır. Bir kısmı da kırk metrenin üzerinde bir derinlikte bulunmaktadır.
Fotoğraf 11: Yaralı Taşınan Barclar 1915

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection
Harita 7: Barc 2 (Arıburun) Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
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Arıburun bölgesinde günümüze çok iyi korunmuş bir halde ulaşan batıklarından bir diğeri de
Arıburun’un kuzeybatısında 40˚14.781’K, 26˚15.408’D koordinatlarında, yaklaşık 28 metre
derinlikte bulunan bir barcdır. Kabatepe Limanına 2,8 deniz mili mesafededir. Ahşap güvertesi
tamamen çürümüş çelik kısımları ise günümüze ulaşmış olan barçın, uzunluğu 7,4 metre, eni 6.25
metre olup oturduğu kumlu zeminden küpeşte üstüne kadar 2 metre yüksekliği vardır (Kolay vd.,
2013).

Çıkartma Vasıtası (Lighter)
Harekât süresi boyunca denizdeki ikmal faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarından bir diğeri
de çıkartma vasıtası olarak isimlendirilebilecek olan teknelerdir. Barclar gibi bu teknelerde az su
çeken, kendi itiş gücüne sahip olmayan ve kumsala kadar yanaşabilen tekn edir. Ancak barclardan
ayrılan en önemli özellikleri, arka taraflarında bulunan kapaklardır. Kumsala yanaşıldığında
açılabilen bu kapaklar bir rampa vazifesi görüyor ve bu sayede taşıdıkları binek hayvanlarını ya
da tekerlekli top veya makineleri kolay bir şekilde boşaltabiliyorlardı(Akıngüç, 2016).
Fotoğraf 12: Çıkartma Vasıtalarının Görüntüleri 1915

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection
Harekât ile ilgili kaynaklarda “mule barge”, “horse boat”, “landing craft” ve “x lighter” olarak
bahsi geçen tekneler çıkartma gemilerinin en basit ilk örnekleridir. Ancak “x lighter” bu tekneler
için doğru bir tanımlama değildir. Oglander (2005), kendi itiş gücüne sahip bu teknele rin 6
Ağustos 1915 Anafartalar çıkartmasında kullanıldığını, rampayı tutan uzun çıkıntıları antene
benzettiklerinden dolayı askerlerin bu teknelere “beetle” ismini verdiklerini söylemektedir.
Fotoğraf 13: X Lighter Görüntüleri 1915

Kaynak: https://www.awm.gov.au/collection
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Harita 8: Çıkartma Vasıtası (Lighter) Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
Arıburun bölgesinin kuzeybatısındaki batıklardan bir diğeri de Çıkartma Vasıtası’nın batığıdır.
40˚15.148’K, 26˚15.710’D koordinatlarında kumlu bir zeminde konumlanmıştır. Yaklaşık 18
metre derinlikte olup Kabatepe limanına 3 deniz mili mesafededir. Çelik bir yapıya sahip olan
batığın uzunluğu 11.40 metre, eni 3.45 olup oturduğu deniz yatağından küpeşteye kadar yüksekliği
1,3 metredir (Kolay vd., 2013).
Fotoğraf 14: Çıkartma Vasıtasının (Lighter) Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Kolay vd., (2013)

Mavi Rota
HMS Majestic Savaş Gemisi
Denize indirildikten sonra, Aralık 1895’de ilk görevine Channel Squadron’da başlayan HMS
Majestic donanma komutanı Lord Walter T. Kerr’in amiral gemisi oluşu 1896 yılındaydı. 1906
yılında Atlantik Filosundaki görevinin ardından Chatham Tersaneleri’nde 1912 yılında bakıma
girmiştir. Bakım sonrası aynı yıl Victorious gemisi ile bir kaza geçir miştir. I. Dünya Savaşı
başlamadan önce kanalda görevli olan HMS Majestic, savaşın başlamasından sonra yedinci filo
ile birlikte Kanada’ya gitmiştir (Kolay vd., 2013).
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İngiliz Savaş Konseyi’nin Ocak 1915’de yaptığı toplantılarında, Marmara Denizi’ne geçebilmek
için boğazdaki tabyalara denizden saldırı düzenlenmesi kararı alın mıştır. Saldırının başarısı için
ne kadar bir güce ihtiyaç duyulduğu ve hangi savaş gemilerinin kul lanılabileceği konusunda
yapılan planlarda, onbeş ay içinde görevden alınması düşünülen savaş gemilerinin içerinde yer
alan HMS Majestic’de vardır. Çünkü Kuzey Denizi’ndeki modern Alman gemilerine karşı şansı
olmadığı düşünülen gemi, boğazdaki tabyalara düzenlenecek saldırlar için uygun görülmüştür.
Boğazda karşılaşılacak mayınların temizlenmesi ve imha edilmesi düşüncesiyle Malta’da geminin
pruvasına mayın yakalayıcı (mine-catching) teçhizatı takılmıştır. Yapılan değişiklik gemi
mürettebatı tarafından yararlı görülmese de HMS Majestic 25 Şubat 1915’de Çanakkale’de
Birleşik Filoya katılmıştır (Rudenno, 2009).
Çanakkale’ye gelişinin hemen ertesi günü ilk operasyonuna katılan HMS Majestic’in
katıldığı operasyonlar(Rudenno, 2009);








26 Şubat 1915 boğazın orta savunmalarına karşı yapılan ilk saldırıda Karamenderes
(Skamandros) nehri üzerinde bulunan tahta köprüyü yıkma ardından HMS Albion
ile birlikte 10.000 metre mesafeden Dardanos Tabyasına 30 cm’lik topları ile saldırı,
1 Mart 1915 HMS Irresistible, Albion, Triumph, ve Ocean savaş gemileri ile güney
sahilindeki, özellikle Erenköy bölgesindeki havan ve sahra bataryalarına saldırı,
4 Mart 1915 Kumkale ve Seddülbahir’de bulunan tabyaların tahribi ve keşfi için
karaya çıkarılan müfrezeye koruma ateşi sağlama,
6 Mart 1915 HMS Vengeance, Albion, Prince Geoge ve FS Suffren savaş gemileri
ile Erenköy koyundan, İngilizlerin Norrows olarak adlandırdıkları kısmında bulunan
Rumeli Mecidiye ve Dardanos Tabyalarına 12.000 metre mesafeden saldırı,
18 Mart 1915Büyük boğaz harekatında HMS Ocean, Irresistable, Albion,ve
Vengeance savaş gemilerinin oluşturduğu hatta ile FS Suffren, Bouvet, Gaulois, ve
Charlemagne gemilerinin oluşturduğu hatta HMS Swiftsure ile birlikte destek
vermek,
18 Nisan 1915 Karaya oturan daha sonra Dardanos Tabyası tarafından vurulan
HMSm E-15’in ele geçilmeden batırılması için HMS Triumph ile birlikte top atışı
yapılması ve ardından istimbotlarıyla torpido saldırısı,

25 Nisan 1915 HMS Triumph ve Bacchante ile birlikte ANZAC çıkarmasını top ateşiyle
destekleme görevi olan HMS Majestic, 26 Şubat, 4 Mart ve 6 Mart tarihlerinde katıldığı
operasyonlarda Türk bataryaları tarafında vurulmuş ancak bu yaralar gemide ciddi bir hasara yol
açmamıştır. 26 Mayıs 1915 günü Kefaloz Limanı’ndan ayrılan gemi denizaltı tehlikesine karşı
zikzaklar yaparak Tekke koyu (W Sahili) ile Ertuğrul Koyu (V Sahili) arsındaki İlyas Burnu’nun
(Helles Burnu) az açığına, 16-17 metrelere demir atmıştır. Denizaltı saldırısına karşı
güvertesinden denize ağlar sarkıtılan aynı zamanda nakliye gemileri tarafından da etrafı çevrilen
gemi, kara ordusuna destek ve ikmal faaliyetlerine koruma sağl amaktadır (Rudenno, 2009).
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Fotoğraf 15: HMS Majestic’in battıktan sonraki görüntüsü

Kaynak: https://www.wikiwand.com/en/HMS_Majestic_(1895)
İki gün önceki başarısını tekrarlamak isteyen U-21 denizaltısı komutanı Yüzbaşı OttoHersing 27
Mayıs 1915 sabahı İlyas Burnu’nda (Helles Burnu) yeni hedefini ar amaktadır. Saat 06.30’da
periskopunu çıkardığında çok sayıda gözetleme ve yük gemisinin üstünden bir savaş gemisinin gri
renkli direklerini görmüştür. Gördüğü HMS Majestic savaş gemisine atış yapabilmek için savaş
gemisinin etrafını çevirmiş olan gemilerin arasından 20 metelik bir bo şluk gören Hersing,
torpidosunu fırlatmıştır. Herhangi bir engele karşılaşmayan torpido hedef geminin kazan dairesine
isabet ederek büyük bir patlamaya yol açmıştır (Hersing, 2009).
Geminin sintinesi parçalanmış ve su almaya başlamıştır. İskele tarafına yatmaya başlayan gemi
beş dakika içinde alabora olarak batmıştır. Etraftaki gemiler kurtulan denizcileri almak için HMS
Majestic’in etrafında dolaşmaya başlamışlardır. Gemi mürettebatından 43 kişi hayatını kaybetmiş,
geminin pruvası su üstünde, kıç bölümü batık vaziyette kalmıştır. Bu durum takip eden aylarca
dalgaların arasından görülebilmiştir (Rudenno, 2009).
Batık, 40°02.665’K - 26°09.887’D koordinatlarında Seddülbahir Balıkçı Barınağına 1,3 deniz mili
mesafede, ortalama 21 metre derinlikte kıç üstü konumlanmış durumdadır. 18 metreden başlayıp,
23 metre derinliğe kadar gözlenebilir. Derinliğinin çok olmaması sebebiyle batış anında dönme
imkanı bulamadığı ve doğrudan karinası üzerine oturduğu anlaşılmaktadır. İngiliz, Alman ve
İtalyan hurda şirketlerinin batığa verdikleri büyük zarar hemen fark edilebilir. Batığın üst kısmının
söküldüğü, sadece kıç kısmı ve üzerindeki demir yığınları kaldığı görülmektedir. Batığın üstünde
ve kenarlarında dağınık bir biçimde bulunan top mermileri ve top taretlerini n görüntüsü ilgi
çekicidir. 2-3 mil arasında değişen yüzey akıntısı dipte azalarak yaklaşık 1,5 -2 mile kadar
düşmektedir (Özalp, 2010).
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Fotoğraf 16: HMS Majestic Batığının Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır.
Harita 9: HMS Majestic Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.

Barc 3.1 ve Barc 3. 2 (Seddülbahir)
Sedüllbahir bölgesi 1915 yılında Gelibolu Yarımadasına düzenlenen amfibi harekatın askeri
tabirle sıklet noktasını oluşturuyordu. Ertuğrul (V Beach) ve Tekke (W Beach) koyları harekatın
ilk gününden tahliye gününe kadar itilaf devletleri tarafından yoğun olarak kullanılmışlardır. İlk
gün karaya çıkan askerler bu koyları kullanmış aynı zamanda kara muharebelerinin devamında da
bu iki koy yoğun bir şekilde ikmal ve lojistik faaliyetleri için liman olarak kullanılmıştır
(Oglander, 2005). Bugün Tekke ve Ertuğrul koyu kumsallarında bu barcların kalıntılarını görmek
mümkündür. Aynı zamanda Tekke Koyu’nun yaklaşık beş yüz metre açığında arka arkaya duran
iki barc batığı bulunmaktadır.
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Harita 10: Barc3.1 ve Barc 3.2 (Seddülbahir) Batıkları

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
Barc batıklarının ilki 40°02.916’K - 26°09.749’D, ikincisi ise 40°02.938’K - 26°09.745’D
koordinatlarında bulunmakta olup ortalama 26 metre derinlikte konumlanmışlardır. Seddülbahir
Balıkçı Barınağına 1,6 deniz mili mesafededirler. Her iki barc da çelik yapıda olup ahşap güverte
kesimleri çürümüş durumdadır. Aralarında yaklaşık kırk metre mesafe bulunan barclardan
diğerine göre biraz daha ufak olanının boyu 18 metre, eni 5,8 metredir. Diğer barcın ise boyu 23,5
metre ve eni 6,6 metredir. Büyük olan barcın hemen arkasında muhtemelen bu barclardan düşen
bir buhar makinesi (steam engine) bulunmaktadır (Kolay vd., 2013). Lokomobil olarak da
isimlendirilen buhar makineleri tekerlekler üzerine yerleştirilmiş bir kazan ve bir silindirden
meydana getirilmiştir. Kazan büyükçe bir tüp şeklindedir. Silindir ise yatay biçimde k azanın altına
yerleştirilmiştir. Petrol ile çalışan modellerinin yanında genel olarak buharla çalışıyorlardı.
Tarımda harman makinelerini, sabanları, sulama araçlarını hareket ettirme amaçlı, endüstride ise
su çekme, maden çıkarma, bıçkı makinelerinde, kâğıtçılıkta kullanılıyorlardı. Çok değişik marka
ve modelleri bulunan bu makineler traktörlerin atasıdır. Muhtemelen İtilaf devletleri bu portatif
makineleri elektrik üretiminde ya da su pompalama gibi işlerde kullanıyorlardı (Kaplan, 2019).
Fotoğraf 17: Barc 3.1 ve 3.2 (Seddülbahir) Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Bedri SANCAR tarafından fotoğraflanmıştır.
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Sarı Rota
Mesudiye Savaş Gemisi
30 Kasım 1853 tarihinde Sinop’ta Rus Karadeniz Filosu’nun baskınına uğrayan Osmanlı
Donanması büyük bir yara aldı. Sultan Abdülaziz, donanmanın bu zayıf durumdan kurtulması
amacıyla donanmanın yenileşmesi programını başlatmıştır (Kozanoğlu, 2017). Bu kapsamda
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik imkânsızlıklara rağmen, Thames Iron Works Shipbuilding
Company Limited Şirketi’ne 1872 yılında sipariş edilen geminin yirmi yedi ayda bitirilmesi
planlanmıştır. Osmanlı Devleti taksitleri ödemekte gecikince yeni bir anlaşma yapıl mış, yaşanan
gecikmenin ardından 29 Ekim 1874 yılında Mesudiye denize indiril miştir (Kolay vd., 2013).
Mesudiye savaş gemisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kayserili Ahmet Paşa komutasındaki
filoya katılarak sancak gemisi olarak Batum’da görev yapmıştır. Oradaki görevini Aziziye
gemisine bırakarak İstanbul’a geri dönen gemi Sohum Kalesi’nin zaptından sonra sancak ge misi
göreviyle tekrar Karadeniz’e dönmüştür. Savaşın ardından, II. Abdülhamit tarafından
donanmadaki diğer gemilerle birlikte Haliç’e hapsedilen geminin bahriyeli sayısı 246 kişiye
indirilmiştir(Kolay vd., 2013).
Fotoğraf 18: Mesudiye Savaş Gemisi, Tadilat öncesi (solda) sonrası (sağda)

Kaynak: Kozanoğlu, (2017)
Avrupa’da başlayan I. Dünya Savaşının Osmanlı Devleti’ne sıçrama olasılıkları, Osmanlı
Başkomutanlığını savaşa yönelik hazırlıkları hızlandırmasına sebep ol muştur. Bu kapsamda 4
Eylül 1914 tarihinde İstanbul’un kapısı durumundaki Çanakkale’deki savunmalara destek olması
amacıyla Mesudiye gemisinin Çanakkale Boğazı’nda sabit bir batarya gibi kullanılmasına karar
verilmiştir. Boğaz girişine dönük olmayan bordasındaki topların sökülerek karada batarya
oluşturulması ve geminin istimbotlarının boğaz içinde devriye görevinde kullanılması için gerekli
değişiklikler yapılmıştır. Başkomutanlığın bu emrinin ardından Çanakkale’de Başkomutanlık
karargah delegesi olarak bulunan Alman Amiral Merten, Mesudi ye’nin Kepez’deki Sarısığlar
Koyu’nun güney kesimine demirlemesine karar vermiştir (Kolay vd., 2013).
Teğmen Norman Douglas Holbrook komutasında ki B-11 denizaltısı Akdeniz’e gelmeden önce
İngiltere’de bakım gördüğü için filodaki denizaltılar içerisinde bataryaları en güçlü olan denizaltı
olarak bilinmektedir. Çanakkale Boğazındaki ters yönlü akıntılar düşünüldüğünde batarya
ömrünün önemli olması ve mayın zincirlerine takılmayı engelleyen koruyucuların B sınıfı
denizaltılarda bulunmayışı B11’i daha da önemli kılmaktadır. Bunun üzerine B-11’in periskopuna,
kulesine ve pusulasına çelik kablolar ters v şeklinde gerilmiş, ön ve arka yatay dümenler çelik
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borular içine alınarak denizaltının mayın zincirlerine takılma ihtimali en aza indirilmeye
çalışılmıştır (Rudenno, 2009).
B-11 denizaltısı, 13 Aralık saat 03.00’da harekete geçti ve boğazdaki Türk projektörlerinin
havanın aydınlamaya başlamasıyla taramalarını bitirmelerini bekleyerek 04.15’de boğazın üç mil
dışında yüzeye çıkarak seyrini sürdürmüştür. Sarı Sığlar Koyun’da gri renkli, iki bacalı bir savaş
gemisi gören Holbrook, kolay hedefe daha da yaklaşmış ve saat 09.53’de Türk bayrağı taşıyan
geminin bordosundan 800 metre uzaklığa kadar yaklaşabilmiştir. Sancak tarafındaki torpidosunu
ateşledikten kısa bir süre sonra hissedilen patlama nedeniyle periskop tekrar çıkarmıştır ve büyük
bir duman görmüşütr. Ancak bu kez periskopu gören Mesudiye gemisinin mürettebatı periskopa
ateş etmeye başlamış, teğmen Holbrook bir kez daha periskopu indirmiştir. Bir süre sonra tekrar
periskopunu çıkaran B-11 pruvasının solunda Mesudiye’nin batmaya başladığını görmüştür
(Rudenno, 2009).
On dakika içinde iskele tarafına tamamen yatan Mesudiye derinliğin az olması nedeniyle karnı su
üzerinde kalmıştır. Geminin alt bölümlerinde kalan askerler kapılara koşmuş ancak meyil
sebebiyle kapıları açamamış ve gemide sıkışmışlardır. Bu esnada B-11 ikinci torpidosunu
göndermiş ve Mesudiye’yi iki bacası arasından vurmuştur. İkinci defa isabet alan geminin direği
kırılmış ve gemi devrilmeye başlayıp tamamen batmıştır. Geminin karinası ve omurgası meydana
çıkmıştır. Bolayır römorkörü ve diğer teknelerle 48 subay ve 573 er kurtarılmış, geminin içerisinde
mahsur kalan askerlerin kurtarılması için İstanbul’dan ekipmanlar getiril mesi beklenmiştir.
Ekipman geldiğinde geminin saçı kesilmiş ve 36 saat sonra beş subay ve üç er daha kurtarılmıştır.
Bu saldırı sonucu 10 subay, 24 er şehit düşmüştür. Mesudiye batmadan önce sökülen üç adet 150
mm’lik top Baykuş (Mesudiye) Tabya’sında görev yapmış, savaş bitinceye kadar da Mesudiye’nin
enkazından üç adet 150 mm, 13 adet 75 mm ve beş adet 57 mm’lik top daha kurtarıl mıştır (Kolay
vd., 2013).
Harita 11: Mesudiye Savaş Gemisi’nin Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.
Türk savaş gemisi Mesudiye, 40˚07.287’K26˚23.904’D pozisyonunda, Asya kıyısına yakın
Sarısığlar Koyu’nda 12 metre derinlikte yatmaktadır. Çanakkale Limanına 2,1 deniz mili
mesafededir. Bugün enkazın durumu trajik olmaktan çok daha ötedir. Geminin planlı bir t ahribatı
sırasında ulaşılamayan veya çıkarılamayan parçalar bugün su altında kalmış durumdadır. Batık,
büyük ölçüde kesilmiş sac metal parçalarından ve gövde yapısının elemanlarından oluşan
neredeyse büyük bir hurdalık durumundadır. Mevcut durum geminin su altında tanımlanmasına
imkan vermemektedir, çünkü geminin herhangi bir kısmını veya bölümünü tanımlamak mümkün
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değildir. Bazı yerlerde, sadece perçinler üzerinde birbirine bağlanan daha büyük bükülmüş metal
kaplama parçaları görülebilmektedir. Batığın etrafında Mesudiye’den sökülen toplara ait mermiler
görülebilmektedir. Geminin orijinal görünümünü hiçbir zaman kazanamayacak olması üzücü bir
durumdur. Bu gün için yapılabilecek tek şey daha fazla bozulmasını önlemektir. Bu sayede
Çanakkale Boğazı’nın derinlerinde bir izden fazlası kalsın. Çünkü Mesudiye’nin bir zamanlar
büyük bir gemi olduğunu, Osmanlı Devletine şerefli ve son derece uzun bir hizmette bulunduğu
hatırlanabilsin (Wytykowski vd., 2011).
Fotoğraf 19: Mesudiye Savaş Gemisinin Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Wytykowski vd., (2011)

SS Captain Frangos
1932-1955 yılları arasında SS Inger ismiyle Rederi AB şirketinin olan gemi, AB Baltic Lloyd Line
Ltd. tarafından 1955-1965 yılları arasında SS Wanda ismiyle kullanılmıştır. Son sahibi Yunanlı
armatör Nikolaos Frangos gemiye kendi adını vermiş ve 1965-1968 yılları arasında Panama
bandıralı olarak kullanılmıştır (Wreck Site, 2008). Kaptan Panagiotopulos yönetimindeki SS
Captain Frangos yük gemisi Arnavutluk’tan asfalt yüklü olarak Bulgaristan'ın Varna Lim anı’na
gitmek üzere yola çıkmış, 19 Şubat 1968 günü sabah saat 04.00 sularında, Çanakkale Boğazı’nda
Kilitbahir Köyü ile Havuzlar mevkii arasında bir noktada İstanbul yönünden gelmekte olan Yunan
bandıralı Dimos isimli şilep ile çarpışmıştır. 7.280 grt’luk Dimos şilebi, şeker yüklü olarak
Vama'dan İtalya’nın Agusto Limanı’na gitmektedir ve çarpışmanın ardından Yunan şilebi, kaza
yerinde durmayarak Adalar Denizi’ne doğru yoluna devam etmiştir (Narler, 1968).
Dimos şilebi ile çarpışmasında sancak baş omzundan ciddi bir yara alan SS Captain Frangos yük
gemisi 15 dakika içerisinde sulara gömülmüştür. 19 personeli bulunan gemiden sadece 5 kişi
kurtulabilmiş, 14 denizci hayatını kaybetmiştir. Bunlar arasında, Mersin’li bir Türk denizci de
bulunmaktadır (Narler, 1968).
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Fotoğraf 20: 1955-1965 Yıları Arasında SS Captain Frangos’un Görünümü

Kaynak: Wreck Site, (2008)
SS Captain Frangos yük gemisinin batığı 40°07.957’K – 26°21.945’D koordinatlarında
bulunmakta olup Çanakkale Limanına 2,3 deniz mili mesafededir. İskele tarafına yatık bir
pozisyonda olan geminin başaltı 41 metre, kıç altı 47 ve karın bölgesi 28 metre deri nliktedir. Batık
genel olarak iyi bir durumda olup, popüler bir dalış noktasıdır (Zeybek, 2021).
Fotoğraf 21: SS Captain Frangos Batığı’nın Su Altı Görüntüsü

Kaynak: Ercan ZEYBEK tarafından fotoğraflanmıştır.
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Harita 12: SS Captain Frangos Batığı

Kaynak: Araştırmacı/lar tarafından Google maps kullanılarak oluşturulmuştur.

Sonuç
Çanakkale Boğazı ve çevresinde teknik dalış gerektirmeyen, turizm ve sportif dalış kapsamındaki
batıkların, bazı kriterlere göre rotalamasının yapılması amacıyla yürütülen bu çalışmada birtakım
sonuçlara ulaşılmıştır. Dalış turizmi dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de talebin giderek arttığı
bir turizm çeşididir. Türkiye’de Antalya, Demre, Kaş, Muğla Fethiye, Bodrum, İzmir Karaburun
gibi destinasyonlarda teknik dalış gerektirmeyen dalış turizmi yapılmaktadır. Ancak bu çeşitlilik,
özel ilgi alanları dalış turizmi olan turistler için üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye
düşünüldüğünde pek yeterli değildir. Çeşitliliği artırmak için bu çalışmada, Çanakkale boğazı ve
çevresinde bulunan Birinci Dünya Savaşı ve sonrası batıklar göz önünde bulundurulmuş ve bir
dalış güzergâhı belirlenmeye çalışılmıştır. Çanakkale boğazı ve çevresınde bulunan batıklara dalış
yapılması konusunda yetkili kamu kurumu karmaşası bulunması, genelge ve tali matların farklı
kurumlarca farklı tarihlerde yayımlanması ortaya izin konusunda bir karmaşa çıkartmaktadır.
Batıklar dört farklı rotaya ayrılmış ve batıkların yerleri, durumları ve dalış imkânları çalışmada
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Rotalardan üçü (yeşil, kırmızı, mavi) Ege denizinde iken,
rotalardan bir tanesi (sarı) Çanakkale Boğazı içerisinde kalmaktadır. Ege denizinde bulunan yeşil
rota dâhilinde 3 dalış noktası bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için otelden
liman ulaşım dâhil bir gün sürmesi planlanmıştır. Yeşil rotadaki ilk dalış noktası Kabatepe
limanına 5.4 deniz mili uzaklıklta olan Barc I isimli deniz taşıtıdır . İlk dalışın Barc 1 olarak
plananmasının sebebi bu deniz taşıtının en derinde bulunmasıdır. İlk olarak en derinde olan batığın
seçilmesinin sebebi ise vücutta dalış sebebiyle biriken azot miktarının ortaya çıkarttığı tehlikedir.
Son dalışta vücutta biriken azot miktarının fazla olması dolayısıyla derine dalmak daha tehlikeli
olacaktır. Bu durum sonraki dalış rotaları için de göz önünde tutulmuştur. Yeşil rotadaki ikinci
dalış noktası Kabatepe limanına 6.9 deniz mili uzaklıklta olan Lundy isimli deniz taşıtıdır. Yeşil
rotadaki son dalış noktası Kabatepe limanına 6.3 deniz mili uzaklıklta olan Louis isimli deniz
taşıtıdır.
Ege denizinde bulunan kırmızı rota dâhilinde 3 dalış noktası bulunmaktadır ve normal
kondisyonda bir dalış grubu için otelden liman ulaşım dâhil bir gün sürmesi planlanmıştır. Kırmızı
rotadaki ilk dalış noktası Kabatepe limanına 2.8 deniz mili uzaklık lta olan Barc II isimli deniz
taşıtıdır. Kırmızı rotadaki ikinci dalış noktası Kabatepe limanına 3 deniz mili uzaklıklta olan
Lighter isimli deniz taşıtıdır. Kırmızı rotadaki son dalış noktası Kabatepe limanına 3 deniz mili
uzaklıklta olan Milo yük gemisi isimli deniz taşıtıdır.
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Ege denizinde bulunan son rota olan ve üçüncü rota olan mavi rota dâhilinde 2 dalış noktası
bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için otelden liman ulaşım dâhil bir gün
sürmesi planlanmıştır. Mavi rotadaki ilk dalış noktası Seddülbahir limanına 1,3 deniz mili
uzaklıklta olan Majestic isimli savaş gemisidir. Mavi rotadaki ikinci dalış noktası seddülbahir
limanına 1,6 deniz mili uzaklıklta olan Barc 3.1 ve Barc 3.2 isimli deniz taşıtlarıdır.
Çanakkale Boğazında bulunan tek rota ve dördüncü rota olan sarı rota dâhilinde 2 dalış noktası
bulunmaktadır ve normal kondisyonda bir dalış grubu için otelden liman ulaşım dâhil bir gün
sürmesi planlanmıştır. Sarı rotadaki ilk dalış noktası Çanakkale limanına 2,3 deniz mili uzaklıklta
olan Captain Frangos isimli deniz taşıtıdır. Sarı rotadaki ikinci ve son dalış noktası Çanakkale
limanına 2,1 deniz mili uzaklıklta olan Mesudiye isimli Türk savaş gemisidir.
Planlanmış olan rotaların toplamda ulaşım, konaklama ve diğer şehir etkinlikle ri dâhil 6 gün
sürmesi planlanmıştır. Planlamada dalış haricindeki iki gün dalıştan bir gün öncesi Çanakkale’ye
ulaşım ve bir gün sonrası dalış sonu dinlenme ve şehirden ayrılış olarak planlanmıştır. Bu rotaların
acentalar ve turist rehberleri tarafından benimsenmesi ve kullanılması beklentilerden bir tanesidir.
Ancak Çanakkale’de araştırılması ve kimlik tespiti yapılması gereken başka batıklarda mevcuttur.
Sonraki çalışmalarda rota sayısı daha da arttırılabilir. Örneğin Akbaş Liman bölgesinde bulunan
batıklar batık tespiti yapıldıktan sonra rotalamaya dahil edilebilir. Bölgede bulunan Halep ve
Tenedos batıklarının kimlik tanımlamaları kesinlik kazandığında beşinci bir rota oluşturulabilir .
Bu tur güzergâhının uygulanması ve sürdürülebilir kılınması için yetkililere de özellikle batıkların
korunması anlamında görev düşmektedir. 14 Mayıs 1955 tarih ve 4/5098 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Marmara Denizi ve Çanakkale Bölgesinde batık gemilerin çıkarılmasına izin
verilmesi, batıkları yetmişli yıllara kadar birçok yerli ve yabancı hurda şirketlerinin hedefi haline
getirmiştir (Atabay, 2013). Hurda gözü ile bakılan birçok tarihi batığın bütünlüğü bozulmuş ve
artık telafisi imkânsız hasarlara uğramışlardır. Turizm ve sportif amaçlı dalışlara yasaklamak
dışında bu batıkların korunması için pek fazla uygulama yoktur. Örneğin; batıklar avcılığa açıktır.
Bu durum, batıklar üzerinde çok fazla terk edilmiş av aracı kalıntısına sebep olmakta ve batıklara
takılan her türlü av aracı doğaya ve hurda avcılarına karşı zaten zor bir mücadele veren batıkların
dayanma gücünün daha da azalmasına neden olmaktadır. Tekne ve gemi çıpaları diğer bir
tehlikedir. Atıldıklarında batık üzerine gelme ya da taradığında batığa zarar verme ihtimalleri
bulunmaktadır. Çanakkale Boğazı Karanlık Liman bölgesi gemi demirleme sahası (T.C. Resmi
Gazete, 2019), 18 Mart 1915 Deniz Muharebelerinde ilk batan Fransız savaş gemisi FS Bouvet
batığının K40°02.43’-D26°17.80’(Akıngüç, 2016) bulunduğu bölgededir. Dünyanın birçok
yerinde yapay batıklar ile dalış noktaları oluşturulduğu ve turizme kazandırıldığı düşünüldüğünde,
Çanakkale’de bulunan tarihi batıkların korunmaması üzücü bir durumdur. Bu dalış güzergâhının
oluşturulması ve batıkların yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesi batıkla rın ne kadar
önemli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacağı beklenmektedir. Turizmde aktif olarak
kullanılmalarından kaynaklı bakım ve korumaların uygulamaya konulması da diğer bir beklentidir.
Çalışma dahilinde birtakım öneriler geliştirilmiştir. Çanakkale ve çevresindeki batıklara sportif
ve turizm amaçlı dalışlar için öncelikli olarak düzenlenmesi gereken yasal mevzuatlar olduğu
açıktır. Bu anlamda Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve
Eceabat Belediyesi bir müabakata varıp sportif dalış turizminin geliştirilebilmesi ve bu anlamda
bölgenin kalkınmasında destek olabilmesi anlamında ortaya bir mevzuat çıkartması
gerekmektedir. Ayrıca batıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında, b atıkların
bulunduğu noktalara dubalar yapılması ve bu sayede gemi ve teknelerin o noktalara çıpa atmaması
sağlanabilir. Hangi tür avcılık faaliyetlerinin yapılabileceği ve kullanılacak av araçlarının
belirlenmesi ve denetlenmesi de batıkların üzerindeki kalıntıları azaltacakt ır. Bu sayede tarihi
batıkların en azından bugünkü durumları muhafaza edilebilir. Turizm ve sportif dalış limitleri
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içerisinde kalan batıkların parkurlarının oluşturulmasında çalışmalara uygulama anlamında destek
verilebilir ve projelendirilip uygulamaya geçmesi sağlanabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
ortak projeleri ile bu bölgede tur organize edilmesi ve organize turların yönetilmesi anlamında
acenta çalışanlarına ve turist rehberlerine eğitim semineri düzenlenebilir.
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ÖZET
Argonautlar efsanesi, Altın Post’u ele geçirmek için İason önderliğinde yola çıkan bir grup mitoloji kahramanının
Yunanistan’da Teselya bölgesinden başlayarak Gürcistan’a (Kolkhis’e) uzanan yolculuklarını konu almaktadır. Bu çalışmada,
Argonautların yolculuğunu günümüz şartlarında gerçekleştirmeye yönelik bir tur önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle Argonautlar ve Altın Post efsanesi hakkında literatür taraması gerçekleştirilmiş, sonrasında söz konusu
güzergahın uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek amacıyla tur güzergahı hakkında deneyimli iki uzmana başvurulmuştur.
Uzman görüşü neticesinde, uzun mesafeli deniz yolculuğu, yüksek maliyet ve Karadeniz’in sert iklim koşulları nedeniyle rota
üzerinde sınırlandırmaya gidilmiştir. Neticede tur programının, İstanbul-Batum arasını kapsayacak şekilde karayolu ile
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Tur programının planlanmasında maliyet, zaman ve günümüz koşullarının
uygulanabilirliği gibi faktörler dikkate alınmıştır. Takip edilecek rotanın belirlenmesinde ise güzergaha hakim 12 yıl deneyimli
otobüs şoförü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde İstanbul-Batum arasında 8 gün süren bir tur
programı oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Argonautlar, Altın Post, Tur Programı, Özel İlgi Turu

From Chalcedon to Colchis: A Tour Proposal to Discover the Argonauts
ABSTRACT
The Legend of Argonauts is about the journey, starting from Thessaly region in Greece to Georgia (Colchis), of a group of
mythological heroes’ which was set out under the leadership of Jason to get the Golden Fleece. In this study, it is aimed to
create a tour proposal to realize the journey of Argonauts in today’s circumstances. For this purpose, firstly, literature review
was conducted about the legend of Argonauts and Golden Fleece. Then, two experts having experience about the
aforementioned route were consulted in order to determine the viability of the tour route. As a result of the expert opinion, the
route was limited on account of long-distance sea voyage, high cost and harsh climate conditions of the Black Sea.
Consequently, it was decided to carry out the tour programme covering the route between İstanbul and Batum by road. Factors
such as cost, time, and viability in today’s conditions were taken into consideration while planning. In determining the tour
route to be followed, a bus driver having twelve-year experience in the route was interviewed. As a result of the interview,
eight-day long tour programme between İstanbul and Batum was created.
Keywords: Argonauts, Golden Fleece, Tour Programme, Special Interests Tour
Makalenin Künyesi: Yıldız, N. & Acar, V. (2021). Khalkedon’dan Kolkhis’e: Argonautları Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi. Turist
Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 75-89.
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GİRİŞ
Uzun bir süreci kapsayan Doğu Ege kültürü felsefe, edebiyat, tiyatro, hukuk, demokrasi, mimari açılardan
zenginliğe sahip ve günümüzde birçok esere de konu olmuş bir kültürdür. Homeros’un İ.Ö. 9-8. yüzyıllar
arasında yaşamış bir İon olduğu konusuna vurgu yapar (Homeros, 2008: 5). Homeros tarafından yazıldığı
düşünülen İlyada ve Odysseia adlı eserler günümüzde halen birçok kitap, film gibi çalışmalara konu
olmakla beraber Batı dünyasının ilk yazılı eserleri olarak kabul görürler (Daniels, 2014: 127-128). Antik
Yunan mitolojisinde işlenen “en popüler on konu nedir” diye sorulacak olsa, bu listede mutlaka
Argonautlar seferine yer vermemiz gerekir. İason ismindeki bir kahramanın, amcası tarafından öldürülen
babasının mirasını, diğer bir ifadeyle tahtını, amcasından alabilmek amacıyla birçok kahramanla birlikte
çıktığı bir deniz yolculuğu ve bu yolculuk esnasında yaşadığı maceraların anlatıldığı Argonautlar seferi,
Yunanistan’ın Iolkos limanından başlayarak Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara ve Karadeniz
üzerinden Kolkhis’e (Gürcistan) kadar uzanan ve Altın Post’un ele geçirilmesini işleyen bir mittir
(Cömert, 2010: 100-101).
Emir’e (2018: 9) göre Argonautlar seferi, Karadeniz’in güneyinde, bölgenin zenginliklerinden
faydalanmak isteyen bir grup maceraperestin başlattığı bir Helen kolonizasyon hareketinin mitolojiye
yansımasıdır. Bahsi geçen bu mitten yola çıkarak kitle turizmine bir alternatif olarak Argonautlar seferini
günümüz koşullarında gerçekleştirmeyi amaçlayan bir tur programı oluşturulmuştur. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle Argonautların güzergahını belirleyebilmek amacıyla literatür taraması
gerçekleştirilmiş, sonrasında ise güzergah hakkında deneyimli iki uzmanın görüşüne başvurulmuştur.
Uzman görüşü neticesinde, İolkos limanından başlayarak Kolkhis’te son bulacak bir deniz yolculuğunun
hem maliyet hem de zaman bakımından uygulanabilmesinin güç olduğu ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla
tur programında sınırlamaya gidilmiş ve Kalkhedon-Kolkhis arasındaki güzergahı kapsayacak sekiz gün
süren bir tur programı oluşturulmuştur.

LİTERATÜR
Literatür bölümünde, öncelikle Antik Yunan Mitolojisi’nde anlatılagelen “Argonautlar” ve “Altın Post”
konusuna değinilmiş sonrasında ise Argo gemisinin Altın Post yolculuğu esnasında takip ettiği güzergâh
hakkında bilgi verilmiştir.

Mitolojide Argonautlar Kimdir?
Mitolojide Akhalar ile beraber Danaolar’ın (Danaoi) ismine yer verilmektedir. Bunun yanı sıra Argoslar’ın
da bahsi geçmektedir. Homeros, Argos bölgesinde (günümüzde Yunanistan’ın güneydoğusunda yer alan
bir bölge) ikamet eden Yunanlılar’ı bazen Danaolar bazen de Argoslular olarak adlandırmıştır. Argos
bölgesinin Akhalar ve Danaolar’ın ülkesi olduğu fikri anlaşılmaktadır. Mitolojide Kolkhis’te bulunan
Altın Postu ele geçirmek için Argo gemisi ile sefere çıkan bir grup kahramana Argonaut’lar adı verilmiştir
(Necatigil, 1988: 116-117; Homeros, 2008: 26-27).
Argonautlar efsanesi, yazılı kayıtlar aracılığıyla bilinen uzak diyarlara yani Ege denizinden Karadeniz’in
doğu tarafına doğru gerçekleştirilen en erken tarihli gemi yolculuklarından birini konu alır. Efsanede
mürettebatın denizde ve durak noktalarında başlarından geçen hikayeler işlenmektedir. Argonautlar veya
diğer adı ile Argo gemicileri, antik dönemin efsanevi anlatımlarından biri olarak görülmektedir. Bu
hikayeyi bütünüyle bize anlatan Rodoslu Apollonius olmuştur. Apollonius, ünlü bir mitos (mythos) yazarı
olarak bilinmektedir. Argonautlar’ın yazarının muğlak bir hayat hikayesinin olduğu bilinir. İskenderiye’de
doğan Apollonius, Silleus ve Rhode’nin oğludur. Kökeni İskenderiye’ye dayanan ilk şairdir.
Kallimakhos’un öğrencisi olan Apollonius, izleyicilerin önünde Argonautika’yı ilk okumasını genç
yaşlarda gerçekleştirir (Green, 2008 akt: Acar, 2020: 357). Kelly’e (2009: 82) göre Apollonius’un hocası
Kallimakhos, İskenderiye Kütüphanesi'nde saygın bir konuma sahiptir. Kallimakhos, büyük bir titizlikle
mükemmelleştirilmiş, zarif şiirleri sever. Kallimakhos’a göre az ve öz olmak bir erdemdir bunun yanı sıra
şiir de yazdıklarına, boyutlarına ve sanatına göre değerlendirilmelidir. Kallimakhos, kendi estetik
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anlayışını savunmakla kalmayıp rakiplerinin anlayışını da eleştirmekte, bu kişilere Rodos'un kıskanç
ruhlarından oluşan ilkel bir ırkın ismi olan "Telchinler" olarak nitelendirir. Kallimakhos kendi estetik
anlayışına o kadar bağlıdır ki öğrencisi Apollonius’u kendisine rakip olarak görür ve ona meydan okur.
Hatta dört ciltten oluşan Argonautika adlı eser Kallimakhos’un eleştirileri ve aşağılamalarına maruz kalır.
Bunun üzerine Apollonius şiir yazmada karar kılar ve Rodos’a gider. Ovid, Kallimakhos'tan Ibis adında
bir şiirin çevirisini yapar, ama eserin Yunanca orijinali bulunamaz. Şiir, leş yiyici bir leylek ile, “pislik
dolu” bir kuşla ilgili acımasızca hakaretleri içeren bir hicivdir. Bazı çalışmalarda şiiri Argonautika'nın
yazarına sürekli bir saldırı şeklinde olduğunu ifade ederler. Apollonius’un Telchinler ve onların ortak ana
vatanı Rodos arasındaki ilişki sorunlu gibi gözükse de Ibis cinsi bir kuşun okuyuculara neden Apollonius'u
hatırlatacağını kavramak mümkün değildir. “Kalın bir kitap büyük bir kötülüktür” sözü Kallimakhos'un
özdeyişlerinden bir tanesidir. Ancak yazımdaki yalınlık arayışı onun hayatta olma şansını arttırmaz.
Modernlik taraftarı görmüş geçirmiş biri ile tutucu ve gelenekselci arasındaki çatışmanın (bir kurmaca
olmasına karşın) Kallimakhos'un eserlerinden daha kalıcı olduğu kanıtlanır (Kelly, 2009: 82).
Apollonius öncesinde Pindaros ve sonrasında ise Apollodoros söz konusu Argonautlar efsanesini dile
getiren diğer yazarlardır. Argo gemisi, kelime anlamı olarak ‘hızlı, çabuk’ şeklinde ifade edilmektedir.
Karadeniz’de Kolkhis ülkesi adıyla bilinen yerde Altın Postu aramak üzere yola çıkan bazı efsanevi
karakterler için Argos isminde bir usta tarafından inşa edilen bir gemiden bahsedilmektedir. Altın postu
bulmak için sefere dahil olanlar Troya efsanesinde adı geçen ünlü karakterlerden bir önceki kuşaktan
kahramanlardır. Argounatlar seferine katılanlar hakkında mitoloji yazarları arasında her ne kadar
tutarsızlıklar olsa da öne çıkan kahramanlar şunlardır: İason, gemiyi yapan usta Argos, dümende görev
alan Tiphys, lir çalmada usta olan Orpheus, İdmon, kahin Amphiaraos ve Mopsos; Boreas’ın çocukları
olan Kalais ve Zetes, Kastor, Polydeukes, Peleus yanı sıra Telamon, Meleagros, mitolojide on iki görevi
ile öne çıkan Herakles ve daha birçok kahraman yer almaktadır (Apollonius Rhodius, I.174-201; Erhat,
1996: 53-54).

Altın Post (Golden Fleece) ve Argonautlar
Altın Post efsanesi Yunanistan’ın kralı Athamas’ın oğlu Phriksos’a kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.
Athamas, eşi Nephele’den vazgeçip İno ile evlenmesi sonucunda Athamas’ın çocukları Phriksos ve Helle,
üvey annelerinin hışmına maruz kalırlar. Bir süre sonra ülke, açlık felaketi ile karşı karşıya kalır. İno,
Phriksos ve Helle’nin Zeus Laphystios’a kurban edilmelerini telkin eder. Çocuklar, tanrı için kurban
edilmeye hazırlandığı esnada Zeus, altın postlu ve kanatlı bir koç gönderir. Koç, iki çocuğu kurban
edilmekten son anda kurtarır. Phriksos ile Helle, bu kanatlı koçun sırtında doğuya doğru yol alır. Bir süre
sonra Helle, koçun üzerinden düşer ve boğulur. Phriksos, Aites’in krallığındaki şehir Kolkhis’e
(Gürcistan) sağ salim ulaşır. Phriksos, kendisini Kolkhis’e güvenli bir şekilde ulaştıran koçu, Tanrı Zeus’a
kurban eder, koçun postunu ise ona dostça yaklaşan kral Aietes’e armağan eder (Necatigil, 1988: 61;
Grimal, 2012: 634). Kral Aietes, Phriksos’un ona armağan ettiği bu postu, Savaş Tanrısı Ares’in kutsal
ormanına götürerek tanrıya adar ve onu ormandaki bir meşe ağacına çiviler (Grimal, 2012: 634; Lafüriya,
2015: 7-8). Kral misafirperverliğinin yanı sıra kızı Khalkiope ile Phriksos’u evlendirir. Phriksos’un
Khalkiope’den aralarında Argos, Melas, Phrontis ve Kytissoros’un da bulunduğu birçok çocuğu
olduğundan söz edilmektedir (Grimal, 2012: 634).
Latacz’ın ifadesine göre günümüzde Gürcistan olarak adlandırılan Kolkhis, altın ülkesi olarak
bilinmektedir. Gürcü araştırmacılar Altın Post öyküsünü, günümüzde de altın taşıyan Rioni ırmağında
evvelden pöstekilerle yapılan ilkel altın yıkama uygulamasıyla bağlantısının olduğunu ileri sürerler
(Latacz, 1988 akt: Latacz, 2006: 266-267). Altın Post, Antik Yunan mitolojisinde refahı ve gücü temsil
etmesi açısından önemlidir. Abhaz mitolojisine göre erken devirlerde dağlardan dökülen nehirlerdeki altın
parçalarını bir araya getirebilmek için nehir yataklarına serilen koyun postları zaman içinde altın tanelerini
üzerine çekerek hikâyede bahsedilen Altın Post’a dönüşür (Lafüriya, 2015: 142). Antik Yunan
mitolojisinde Argonautlar seferi olarak da bilinen bu yolculuk, söz konusu Altın Post ile doğrudan
ilişkilidir. İolkos kentinin, Kretheus isminde bir kralı bulunmaktadır. Ancak Kretheus’un ölümü, Aison
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ile onun üvey kardeşi Pelias arasında taht üzerinde hak iddia etmelerine neden olur. Fakat Pelias, bir
yolunu bulur ve İolkos tahtını ele geçirir. Aison, geçen zaman içerisinde oğlu İason’un canını kurtarmayı
başarır ve Kentaur Kheiron’un yanına yerleştirir. İason yetişkin bir delikanlı olur. Pelias, tanrı Poseidon’a
bir kurban sunmak amacıyla birçok kişiye haber gönderir. Haber gönderdikleri arasında İason da
bulunmaktadır. Kralın davetine iştirak etmek için hemen yola düşer. Ancak bir dereden geçerken
ayakkabılarından birini düşürür ve bir ayağı çıplak halde tören alanına gelir. Yalnızca tek bir ayağında
ayakkabısı ile İason’u gördüğünde Pelias, bir zamanlar Delphoi kâhinini salık verdiği yalnız bir ayağında
pabuç olan adamdan sakınması gerektiği yönündeki kehaneti anımsar (Berens, 2009: 180-181; Cömert,
2010: 100-101; Grimal, 2012: 604). Pelias, İason’a bir soru yöneltir “eğer kral olsaydın, seni tahtından
edecek birine ne yapardın?” İason ise düşünmeden “Onu Altın Postu aramaya gönderirdim” yanıtını
verir. Pelias, İason’un bu sözlerinden onu kıskıvrak yakalar ve onu Altın Post’u getirmekle görevlendirir
(Grimal, 2012: 309, 604).
Başka bir anlatıma göre Kentaur Kheiron tarafından yetiştirilen İason, vakti gelince Pelion kentinden
ayrılarak İolkos’a döner. İason’un Iolkos kentine geldiği esnada amcası Pelias bir kurban töreni icra etmek
üzeredir. Pelias, her ne kadar İason’un kim olduğunu anlamasa da tek ayağında ayakkabı ile kente giren
yabancıdan korkar. İason, beş gece boyunca babasının evinde kalır. Daha sonra ise Pelias’ın huzuruna
çıkarak tahtta hak iddia eder. Pelias, yıllar önce Phriksos’u sırtında Kolkhis’e kadar taşımış olan koçun
postunu getirmesini talep eder. Pelias’ın böyle bir taleple gelmesinin ardında aslında bir ejderha ya da
yılan tarafından korunmakta olan altın postu almaya gittiğinde İason’un bir daha geri dönemeyeceği
yönündeki düşüncesi etkili olur. (Grimal, 2012: 309).
Pelias’ın İason’a verdiği bu görev ile amaçladığı şey aslında ondan kurtulmaktır. Pelias, İason’un isteğini
yerine getireceğini ama öncelikle topraklarına musallat olan felaketten kurtarmasını talep eder. Pelias’ın
söylemine bakılırsa bu kutsal görev yerine getirilir getirilmez karşılığında tahttan kendi rızasıyla
çekileceğini söyler. Çünkü gün geçtikçe ölüme yaklaştığını düşünür. Pelias’ın buyruğunu yerine getirecek
olan İason hiç vakit kaybetmeden Yunanistan’da ne kadar yiğit varsa hepsine haber yollar. Kendisine bu
yolculukta eşlik etmek isteyen gönüllüler arar. Bunun yanı sıra sefer için Argos isimli usta, bir gemi
yapması için görevlendirilir. Gemi yolculuğu esnasında tanrıça Hera, İason’a yardım eder. Aynı zamanda
Tanrı Zeus’tan da yardım istenir (Fox, 1916: 108-110; Hamilton, 1953: 119-120). Gemi yapımı için
Pagasai’de (Antik Teselya’da bir kent) Pelion Dağı’ndan getirilen kerestelerden faydalanılır. Ayrıca
Tanrıça Athena, Dodona’daki meşe ağaçlarından kestiği kutsal olan ve konuşabilme yeteneğine sahip
direklerden getirir. Bunlar, aynı zamanda kehanette bulunabilme yeteneğine sahiptir. Bu direklerden biri,
Argo gemisinin pruvasına dikilir. Argonaut unvanını alma düşüncesiyle ülkenin çeşitli yerlerinden gelen
savaşçılar, sefer için bir araya gelirler (Berens, 2009: 182-183).
İason’un yapılmasını istediği gemi hafif ve sağlamdır. Kaptan olarak İason seçilirken, pruvaya ise
Herakles geçer. Argos gemisi, Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki liman aracılığı ile denize bırakılır. Bu
gemi ile Argonautlar’ın ilk durağı Lemnos Adası olur (Fox, 1916: 109-110; Berens, 2009: 183-184).
Sefere çıkmadan evvel kehanet tanrısı Apollon’a sunulan kurbanlar bilici İdmon tarafından olumlu
yorumlanır. Ancak İdmon, sefere katılan diğer kahramanlar kadar şanslı değildir (Erhat, 1996: 54).
Nitekim İdmon, bu seferden sağ salim dönemez. Bu noktada Grimal (2012: 314), İdmon’un Kolkhos’a
vardığında ya da Mariandynler ülkesinde verdikleri mola esnasında bir yabandomuzu tarafından
öldürüldüğünden söz eden iki farklı anlatıma değinmektedir.

Lemnos Adası
Smith’e (2013: 22-23) göre Argonautların ilk durağı, Lemnos Adası’dır. Yolculuk sırasında
kahramanların başlarından birtakım olaylar geçer. İason, Lemnos Adası’na giriş yapabilmek için
Hypsiyle’den izin ister. Hypsiyle, Lemnos kralı Thoas ile Amazon Myrina’nın kızı ve şarap tanrısı
Dionysos’un torunu ve aynı zamanda Afrodit’in rahibesidir (Erhat, 1996: 158). Ada’nın erkekleri
kadınların egemenliğine karşı gelerek eşleri dışındaki kadınlar ile birlikte olur ve bunun sonucunda
Lemnoslu kadınlar tüm erkekleri öldürürler. Ancak kral Thoas, Hypsiyle tarafından kurtarılır ve bir
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sandıkta gizli tutularak sonrasında krallığını geri kazanır. Bunu öğrenen Lemnoslu kadınlar Hypsiyle’yi
Lykurgos’a köle olarak satar. Diğer bir anlatıma göre Hypsiyle sürgün edilir ve korsanlar tarafından
yakalanarak Lykurgos’a köle olarak satılır. Daha sonra Hypsiyle İason’dan olan iki çocuğu Euneus ve
Thoas tarafından kurtarılır. Kocalarını öldüren Lemnos Adası kadınları, Argonautları gördüklerinde
heyecana kapılırlar ve onlarla birlikte olurlar (Erhat, 1996: 54; Coleman, 2007: 506; Roman & Roman,
2010: 246-247). Argo gemicileri ile birlikte olan diğer Lemnoslu kadınlar da bu kahramanlardan hamile
kalır. Şehirde kutlama ve ziyafet verilir, Ancak Herakles ile birkaç kişi bu şölene katılamaz. Kutlama
sonunda kahramanlar Ada’dan ayrılmadan erzaklarını depolarlar. Lemnos Adası’ndaki mola sona erer ve
artık Altın Post’u aramak için yola çıkma vakti gelir. Ancak Lemnoslu kadınlar, Argonautların gitmelerini
istemez. Hatta Hypsiyle, İason geri dönmediği takdirde ondan doğacak olan çocuğunu, İason’un peşinden
göndereceğini söyler. Lemnos Adası’ndaki bu maceralar sonrasında Argo gemisi, sefere kaldığı yerden
devam eder (Hamilton, 1953: 120; Halikarnas Balıkçısı, 1985: 132).

Semendirek Adası, Kyzikos
Lemnos’tan yola çıkan Argonautlar, Çanakkale Boğazı’ndan önce Samothrake (Semendirek) adasından
geçer. Yolculuk esnasında Orpheus’un tavsiyelerini dinleyip adaya güvenli bir şekilde ulaşırlar. Orpheus,
Yunan mitolojisinde lir (lyre) ismi verilen müzik aletini çalma yeteneği sayesinde tanrılar katında bile
isminden söz ettiren önemli bir insandır. Hatta bu müzik aletini o kadar etkileyici çalardı ki yeryüzünde
bitkiler adeta ona doğru eğilir, bütün vahşi hayvanlar dize gelirdi (Necatigil, 1988: 104-105). Dolayısıyla
Orpheus’un, böyle bir yolculukta Argo mürettebatına eşlik etmesi bir rastlantı değildir. Yolculuk
esnasında oluşabilecek tehlikelere karşı kullandığı bu müzik aleti sayesinde Argo gemicilerini korur. Hatta
Altın Postu korumakla görevlendirilen yılanı, çaldığı lir sayesinde etkisiz hale getirenin Orpheus olduğu
söylenir (Halikarnas Balıkçısı, 1989: 184-185; Coleman, 2007: 788; Berens, 2009: 183).
Semendirek Adası sonrasında Argonautların bir sonraki durağı, Kapıdağ yarımadasının batı kıyısında
bulunan Kyzikos (Balkız) şehri olur. Dolionlar’ın kralı Kyzikos bu kahramanları misafirperver bir şekilde
karşılar. Argo gemicileri buradan ayrılmalarının akabinde, bir fırtınaya yakalanır ve Kyzikos’a geri
dönmek zorunda kalırlar. Fakat Dolion’lar bu gemicileri korsan zanneder ve onlara saldırırlar. Bu savaş
esnasında Argonautlar kralı öldürürler (Cömert, 2010: 101). Yaşanan bu facia neticesinde kral Kyzikos’un
eşi Kleyte, yasa boğulur hatta gözünden akan yaşlardan küçük bir dere meydana gelir. Bu dereye,
Kleyte’ye ithafen “Kleyte Deresi” ismi verilir (Yaylalı, 2018: 6).

Mysia’da Hylas’ın Kayboluşu ve Herakles
Herakles’in teklifi üzerine gemiciler en uzun süre kimin kürek çekeceği konusunda rekabet eder.
Orpheus’un lirinden çıkan ezgiler bir nebze de olsa gemicilerin huzur bulmasını sağlar. Mücadele
neticesinde en sona İason, Dioskurlar ve Herakles kalır. Ancak çok vakit geçmeden Dioskurlar da geri
çekilir. Bunun üzerine, Herakles ve İason mücadeleye devam eder. Mysia’da (günümüzde Balıkesir ili
sınırlarında kalan bölge) Khios Nehri’ne vardıklarında Argonautlar’ın lideri İason da yenilgiye uğrar ve
böylece müsabakanın galibi Herakles olur. Ancak bu sırada Herakles’in küreği kırılır. Mysia (Mudanya
limanı) kıyılarına ulaşıldığında Herakles, kırılan küreğin yerine yenisini temin etmek amacıyla Hylas
ismindeki bir delikanlı ile birlikte Argonautların yanından ayrılır. Herakles, Hylas’ı Pegai Gölü’nden su
getirmesi için gönderir, fakat Hylas aradan geçen zamana rağmen dönmez. Bunun üzerine Hylas’ı araması
amacıyla Odysseia’da adı geçen deniz tanrı Poseidon’un oğlu ve çok güçlü bir kahraman olan Kyklop
Polyphemos’u görevlendirir. Arayış esnasında Polyphemos, kaybolan gencin sesini duyduğu tarafa
yöneldiğinde su kovasından başka herhangi bir şeyle karşılaşmadığını dile getirir. Hylas, su perileri olan
Nympha Dryope ile kız kardeşleri tarafından su altındaki bir mağarada hayatını devam ettirmeye ikna
edilir. Çünkü bu Nymphalar, Hylas’a aşık olur. Bütün çabalara rağmen Hylas’ın izine rastlanılamaz.
Bunun üzerine İason, artık yolculuğa devam edilmesi gerektiğine karar verir. Argonautlar, Herakles’e
yenilmesi nedeniyle İason’un bu durumu sindiremediğini ve bu yüzden gitme emrini verdiğini düşünür.
Dümenci Tiphys’ten gemiyi geri döndürmesini isteyenler olmasına rağmen Kalais ve Zetes ismindeki iki
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kahraman buna şiddetle karşı çıkar. Grup içindeki anlaşmazlığa rağmen gemiciler yollarına devam eder
ve Herakles’i geride bırakırlar (Halikarnas Balıkçısı, 1992: 40; Apollonius Rhodius, I. 87-89).
Berens’e (2009: 185) göre gemiciler arkalarında Herakles’i bırakarak yolculuğa devam eder. Herakles ise
Argos’a döner. Ancak bu noktada Antonius Liberalis (26. 293-301) Herakles’in gemicilerle beraber
yolculuğa devam ettiğini vurgular. Herakles geride Hylas’ı araması için Polyphemus’u bırakır, fakat
Polyphemos bu görevini yerine getiremeden ölür. Bu olaydan ötürü yerli halk ritüel olarak ilkbaharda
Hylas’ı anar. Bir rahip Hylas’a üç defa adıyla seslenir ve buna cevap olarak üç defa yankılanan bir ses
duyulur (Antonius Liberalis, 26. 300-307). Colum’a (2011: 44-45) göre Herakles ve diğerleri Hylas’ı
aramalarına rağmen bulamaz, bunun üzerine Herakles, Hylas’ı bulabilmek için orada kalmaya razı olur.
Ancak Tiphys yola çıkmaları gerektiğini söyler ve Herakles’in gemiye sonradan binmesi üzerine hüzün
içinde yola çıkmak zorunda kalırlar.

Amykos, Phineus
Poseidon’un oğullarından biri olan ve Kadıköy’de yaşayan dev Amykos, Leda ile Zeus’un oğlu olan
Polydeukes’in (Pollux) kendisini yenmesi üzerine yola koyulur. Bu esnada Argo gemisini şiddetli rüzgar
Boğaz’dan uzaklara Trakya sınırlarına sürükler. Bu bölgede Poseidon’un oğlu olan kör kral Phineus’a
denk gelirler (Erhat, 1996: 98). Bu kral, kanatlı ve kadın çehreli yaratıklar olan Harpyalar’ın gazabına
uğrar. Nitekim yarı kadın yarı kuş görünümlü bu yaratıklar, Phineus ne zaman sofraya otursa gelip onun
yemeklerinin bir kısmını yemekte, yiyemediklerini alıp götürmekte, götüremediklerini ise
kirletmektedirler. Argonautlar’ın Phineus’tan öğrenmek istedikleri şey bu zorlu yolculuklarında onları
nasıl bir sonun beklediğidir. Fırsatın ayağına kadar geldiğini düşünen Phineus, gemicilerin kendisini
Harpyalar’dan kurtarmaları karşılığında gelecekleri hakkında kehanette bulunacağını vaat eder. Bunun
üzerine Argonautlar, Phineus’a sofraya oturmasını söyler. Tam sofraya oturduğunda Harpyalar yeniden
ortaya çıkar. Bunun üzerine rüzgar tanrısının oğulları Kalais ve Zetes, bu yaratıkları kovalamaya başlar.
Bu kovalamacadan bitkin düşen Harpyalar, bir daha Phineus’a musallat olmayacaklarına dair Styx Nehri
üzerine yemin eder. Phineus, bu beladan kurtulmanın verdiği sevinç ile Argonautları, seyahatleri esnasında
bekleyen felaketler hakkında bilgilendirir. Phineus, özellikle de Argonautların yakın zamanda
karşılaşacakları sürekli birbirine çarpıp duran Mavi Kayalar-Symplegad’lar (Kyaneia) ile ilgili uyarılarda
bulunur. Phineus, bu kayaların arasından geçip geçemeyeceklerini anlayabilmek için önden bir güvercin
yollamalarını söyler. Şayet güvercin, kayaların arasından sağ salim geçebilirse Argonautların da buradan
geçebileceğini belirtir. Ancak güvercin karşıya geçemezse tanrıların iradesinin Argonautların yanında
olmadığını ve bu girişimlerinden vazgeçmeleri gerektiğini bildirir. Bu kehaneti öğrendikten sonra
Argonautlar, seferlerine kaldıkları yerden devam eder (Grimal, 2012: 81).

Çarpışan Kayalar-Symplegad (Mavi Kayalar)
Pontos Eukseinos (Konuksever Deniz) adı verilen Karadeniz’in girişinde, yani İstanbul Boğazı’nda Mavi
Kayalar da denilen iki tane kaya bulunur. Bu kayaların özelliği, sürekli birleşip ayrılmalarıdır. Bu kayalar
birleştiklerinde aralarında bulunan ne varsa hepsini parçalamaktadır. Kayaların üzerine kocaman bir sis
bulutu bulunmakta ve çarpışmalar aniden gerçekleşmektedir (Cömert, 2010: 101). Phineus’un uyarıları
doğrultusunda Argonautlar, kayaların arasından geçmeden önce bir güvercin yollarlar. Güvercin bu dar
geçitten geçmeyi başarır ancak kuyruğunun bir parçasını geride bırakır. Bunu gören gemidekiler, kayaların
yeniden açılmasını beklemeye koyulur ve kayalar birbirinden ayrıldığı anda var güçleriyle geçidi aşmaya
çalışırlar. Gemi geçitten başarıyla geçer ancak tıpkı güvercinin kuyruğunun bir kısmını kayaların arasına
kaptırması gibi geminin pupası hafifçe zedelenir (Cömert, 2010: 101; Grimal, 2012: 82).

Amazonlar ve Stymphalian’lar: Kolkhis’e Yolculuk
Kayalıkların arasından güvenli bir şekilde geçebilmeyi başaran Argo gemisi şiddetli akıntılar ve rüzgar
yüzünden kontrolden çıkar ancak Karadeniz’e varmayı başarır. Güney kıyılarını takip ederek rotasını
sürdüren gemi, bir süre sonra tanrı Apollon’un tüm gösterişliliğiyle alevler içerisinde gemicilere
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göründüğü Tynias Adası’na ulaşır. Orpheus hemen bir sunak yapar ve bir adet yaban keçisini Şafağın
Apollon’u ismiyle tanrıya adar. Gemiciler olası bir tehlike sırasında birbirlerini bırakmayacaklarına dair
söz verirler. Argo gemisi Thynias Adası’ndan (günümüzde Marmara Adası veya Kefken ve çevresi)
ayrılarak Mariandyne’ye (Zonguldak – Ereğli civarı) doğru yol alır. Bu şehir Herakles’in Yeraltı
Dünyası’ndan üç başlı köpeği Kerberos’u çıkarırken faydalandığı çatlağın bulunduğu yer olarak bilinir.
Burada kral Lykos, misafirlerini dostça karşılar. Kral Amykos’un Argonautlar tarafından öldürüldüğünü
duyduğunda Lykos’un gemicilere olan saygısı katbekat artar. Argo gemicilerine yarenlik etmesi için oğlu
Daskylos’a öğütte bulunur. Ertesi gün yola çıkmak üzereyken Lykos ırmağının kenarında bir yaban
domuzu, kahin İdmon’u kalçasından ısırır. Bunu gören İdas hemen İdmon’un yardımına koşar ve hayvanı
öldürüverir. Ancak yarası o kadar derindir ki İdmon daha fazla dayanamaz ve hayatını kaybeder (Grimal,
1986: 216).
Argo gemicileri kaybettikleri yoldaşları için üç gün yas tutarlar. Geminin dümencisi Tiphys de burada
amansız bir hastalığa yakalanır ve ölür. Tiphys’in görevini üstlenmek amacıyla Büyük Ankaios, Erginos,
Nauplios ve Euphemos rekabet eder. Sonunda bu görev, Ankaios’a verilir. Mariandyne’den çıkış yapan
gemiciler doğuya yönelerek hiç ara vermeden Nehir tanrısı Asopos’un kızının adını alan Sinope’ye (Sinop
ili) yönelir (Erhat, 1996: 54). Efsaneye göre bir zamanlar tanrı Zeus, Sinope’ye aşık olur ve Sinope’nin
her isteğini yerine getireceğine dair söz verir. Bunun karşılığında Sinope, bekaretini korumak istediğini
dile getirir. Zeus verdiği sözde durmasının yanı sıra Sinope’ye hediye olarak kendi adıyla anılacak olan
Sinope ülkesini ona bahşeder (Grimal, 1986: 403).
İason; Deileon, Autolykos ve Phlogios’un yerine kürek çeker. Argo gemisinin yeni rotası Amazonlar’ın
toprakları yani Thermodon’da (Terme Çayı) geçimlerini hayvancılık veya demircilikle sürdüren insanların
yaşadığı Tibarenia şehri’dir. Khalybialılar’ın ülkesinden ilerleyerek Tibarenia’ya (Giresun civarı)
ulaşırlar. Daha sonra Moisynoikhialılar’ın şehrine doğru yol alırlar. Ares Adası’na (bugünkü Giresun
Adası) ulaştıklarında gökyüzünde bir sürü kuş görürler. Bu kuşlar gemiye tunçtan tüyleri ile saldırır. Bu
esnada Oileus omzundan yaralanır (Berens, 2009: 186-187). Gemiciler, hemen Phineus’un kehanetini
anımsar ve hızlıca miğferlerini takarak çığlık atmaya başlarlar. Böylelikle kuş istilasından kurtulurlar.
Daha sonra Ada’ya demir atma kararı alırlar. Giresun Adası mitolojide Altın Post’un peşine düşen Argo
gemicileri efsanesinde yer almasının yanı sıra savaşçı Amazon kadınların yurdu olması bakımından
önemlidir (Smith, 2013: 46; Yeşil & Koç, 2017: 217). Argo gemicileri gece şiddetli fırtına sonrasında
kamp yaptıkları kıyıya ulaşan dört Aiolialı ile karşılaşır. Bunlar; Kolkhis kralının kızı Khalkiope,
Phriksos’un erkek çocukları Kytisoros, Argeus, Phrontis ile Melanion olarak bilinmektedir. İason
misafirlerini dostça karşılar ve beraber Ares’in tapınağında bulunan siyah renkteki taşın üzerinde bir
kurban sunar. Argo gemisi Philyra Adası’ndan (Yunanistan sınırları içinde bir ada) ayrılarak yoluna
devam eder. Birkaç günlük yolculuğun ardından Kaf Ovası’na ulaşırlar. Gemiciler, Phasis Nehri
(Gürcistan’da bir nehir) kıyılarına demir atar. İason ilk olarak bal ile harmanladığı şarabı tanrılara sunar
ve Argo’yu ıssız bir yere çekerek savaşa hazırlanmak amacıyla dostlarını çağırır (Erhat, 1996: 54).

Medeia, Altın Post’un Ele Geçirilmesi
Kolkhis’e ulaşan gemiciler tüm gece ne yapacakları konusunda düşünürler. Hatta bu konu, Olympos’taki
tanrıların bile gündemini oluşturur. Hera, Aphrodite’ye giderek ondan Medeia’yı İason’a âşık etmesini
talep eder. Ancak bu şekilde Altın Post’a erişmek mümkün olacaktır. Latacz’a (2006: 266) göre Medeia,
‘akıllı, çare bulan’ anlamına gelmektedir ve Yunan mitolojisindeki en ihtişamlı kadın kâhin olarak kabul
görmektedir. Aphrodite, Eros’u bunun için görevlendirir ve yıldızlı bir top karşılığında Medeia ile İason
aşkına aracılık için ikna eder. Çevrenin sis bulutu ile kaplandığı ve gözlerden uzak olduğu esnada Medeia
ve İason, Eros’un oku ile birbirine aşık olur. Diğer yandan Kolkhis kralı Aietes, Argo gemisi yiğitlerine
karşı dostça davranır (Hamilton, 1953: 123-126). Iason, tekneden indikten sonra Pelias’ın ona verdiği
görevi yerine getirmek için kralın huzuruna çıkar. Altın Postu, kral Aietes’ten talep ettiğinde kral bu teklifi
doğrudan reddetmez ancak bir şart koşar. Kral ilk olarak, burunlarından etrafa ateş saçan tunç toynaklı iki
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boğayı boyunduruk altına almasını ister. İkinci olarak kral İason’dan bir tarlayı sürmesini ve sürdüğü yere
bir ejderhanın dişlerini gömmesini ister (Grimal, 2012: 82).
İason kralın buyruğunu yerine nasıl getireceği konusunda kara kara düşünmeye başladığı bir esnada ona
yardım eli uzatan kralın kızı Medeia olur. Ancak yapacağı yardım karşılığında Medeia, Iason’la evlenmek
ve onunla birlikte Yunanistan’a gitmek ister. Bunun üzerine Iason, Medeia ile evlenerek Yunanistan’a
beraber gidecekleri konusunda ona söz verir (Grimal, 2012: 82). Bu sözün ardından Medeia, Iason’a
büyülü bir merhem verir. Grimal (2012: 82) söz konusu merhemin Hephaistos’un boğalara saldırmadan
önce kalkanına ve bütün bedenine sürdüğü sihirli bir merhem olduğundan söz ederken, Hamilton (1953:
124-125) bu merhemin Prometheus’un kanının yeryüzüne aktığı yerde büyüyen bir bitkiden yapıldığını
ve bu merhemi süren birinin tüm tehlikelerden korunabileceğini belirtmiştir. Iason, bu merhemi hem
vücuduna hem de silahlarına sürer. Medeia, İason’a ejderhanın dişlerinden ortaya çıkan adamların arasına
bir taş atmasını ve bu şekilde birbirleri ile savaşacakları konusunda Iason’u uyarır. Aietes Altın Post’u
kaybetmeyi istemediği için Argo gemisini yakmaya ve mürettebatını da öldürmeye çabalar. Fakat
Medeia’nın yardımıyla Iason, Altın Postu çoktan ele geçirmiştir (Hamilton, 1953: 125; Grimal, 2012: 8283). Iason ve Medeia, Altın Postu aldıktan sonra Yunanistan’a dönüş hazırlıklarına girişir. Ancak Aietes
onların peşini bırakmaz. Iason ve Medeia’nın Altın Postu ele geçirdiğini öğrenir öğrenmez Argo gemisini
yakalamaya karar verir. Medeia, babasını durdurabilmek için acımasızca bir hamle yapar ve yanına aldığı
kardeşi Apsyrtos’u öldürerek vücudunun parçalarını babasının takip ettiği güzergaha fırlatır. Kral Aietes
üzülerek oğlunun bu parçalarını bir araya getirmeye çalışır. Kral oğlunun parçalarını toplar toplamasına
ancak Argo gemisi çoktan gözden kaybolur. Böylelikle Medeia’nın bu kurnazca hamlesi Argonautlar’ın
kurtulmasını sağlar (Bonnard, 2004: 15-16; Grimal, 2012: 83).

Dönüş Yolculuğu
Efsanenin bazı anlatımlarına göre Argo gemisi Karadeniz’de İstros (Tuna) ırmağına varır ve bu güzergahı
takip ederek Adriyatik denizine ulaşır. Ancak gemiciler tanrı Zeus’un hışmına uğrar ve güçlü bir fırtınayla
karşılaşır. İason’un sevgilisi Medeia, kendi gibi büyücü olan halası Kirke’yi aramaya koyulur. Kirke,
Medeia’yı kardeşinin katili olduğu için bu günahtan arındırır, fakat İason’a karşı konuk sever bir şekilde
davranmaz (Erhat, 1996: 54). Argo gemicileri Seirenler’in adasından geçerken Seirenler gemiyi batırmak
için sesleriyle denizcileri büyülemeye çalışır. Ancak Orpheus’un lirinden dökülen ezgiler sayesinde Argo
gemicileri Seirenler’in sesini işitmezler (Roman & Roman, 2010: 381). Argo gemicileri tanrıça Hera’nın
himayesinde Kharybdis’le Skylla uçurumlarından geçmeyi başarır. Gemi şiddetli bir fırtına yüzünden
Libya kıyılarına sürüklenir. Tekrar yola çıkan gemiciler Girit’e ulaşır. Girit’te Talos isminde bir dev
yaşamaktadır. Bu devin sadece bir ayak bileği dışında bütün vücudu tunçla kaplıdır. Mitolojide demirci
tanrı olarak bilinen Hephaistos’un meydana getirdiği bu robot insana Girit kralı Minos, adayı koruma
görevi verir. Geminin Girit’e yaklaştığında Talos büyük bir kayayı gemiye doğru fırlatacağı sırada
Medeia’nın büyüsüyle ayak bileğine bir kaya çarpar ve kan kaybından ölür (Erhat, 1996: 55; Smith, 2013:
72-82). Bu noktada Grimal (2012: 740), Talos’un yalnızca bacağının alt tarafından bir takozla tıkanmış
küçük bir damar dışında bedenine silah işlemediğinden söz ederek Argonautlar’ın bu adaya gelmesi ile
birlikte Medeia’nın bu damarları açmayı başararak Talos’un sonunu getirdiğine dikkat çeker.

Yunanistan’a Dönüş
Yaşamış oldukları macera sonrasında yaklaşık dört ay süren yolculuk ile gemiciler İolkos’a geri döner.
Pelias, Altın Post’un getirilmesine rağmen krallığı İason’a teslim etmeye sıcak bakmaz. Bunun üzerine
Medeia sinirlenir ve intikam alma düşüncesiyle sözünde durmayan Pelias’ın kızlarının aklına girer. Artık
ihtiyarlamaya başlayan kral Pelias’ı, gençleştirebileceğini öne sürerek onları ikna etmeye çalışır. Ancak
bu kardeşlerden Alkestis, bu meselenin içerisinde yer almak istemez (Coleman, 2007: 352; Grimal, 2012:
605). Medeia hatta kızların güvenini kazanabilmek için yaşlı bir koçu keserek bu koçun etlerini, büyülü
bir takım otlarla birlikte bir kazanda kaynatır. Bir süre sonra kazandan gencecik bir kuzu çıkıverir. Bu
mucizeye şahit olan Pelias’ın kızları, tıpkı Medeia’nın yaşlı koça yaptığı gibi babalarını parça parça ederler
ve babalarının parçalarını kazana koyarak kaynatmaya başlarlar. Ancak bekledikleri gibi Pelias dirilmez.
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Yaptıkları eylem karşısında dehşete düşen kızlar, kendi kendilerini sürgün ederek Arkadia’ya
(Yunanistan’ın güneyinde bulunan bir bölge) kaçarlar (Berens, 2009: 193; Grimal, 2012: 464, 605).

İason ve Medeia’nın Sonu
Öncelikle Boiotia (Orta Yunanistan’da bir bölge) sınırlarındaki Orkhomenos’a gelen İason, burada Altın
Post’u Laphystialı Zeus tapınağına sunduktan sonra Argo gemisini Korinth Boğazı’nda (Atina’nın
güneybatısı) demirleyip gemiyi tanrı Poseidon’a adar. İason ile Medeia, işledikleri suç nedeniyle Pelias’ın
oğlu Acastus tarafından İolkos’tan sürgün edilir. Fakat iki aşığın talihleri yaver gider ve Korinthos kralı
Kreon tarafından dostça karşılanır. Kreon, sarayında konuklarını on yıl boyunca misafir eder. Ancak kral,
bir müddet sonra onlardan sıkılır ve büyücü Medeia’yı ülkesinden kovmanın yollarını aramaya koyulur.
Bir yandan da İason’un artık Medeia’ya olan bağlılığı ve aşkı da zayıflar. Kreon’un, Kreusa isminde bir
kızı vardır ve İason onunla evlenmek ister ancak tek engel Medeia’dan boşanmasıdır. Hatta boşandıktan
sonra da Medeia’yı Kolkhis’e götürmeyi planlar ancak Medeia bu durumu fark edince öfkeye kapılır.
İntikam hırsıyla yanıp tutuşan bu kadın, düğün armağanı olarak Kreusa’ya bir elbise verir. Başına
geleceklerden habersiz biçimde bu elbiseyi giyen Kreusa’nın (Glauke) vücudu, bir anda alev alır. Bu olay
esnasında Medeia, Iason’un oğlunun canını alarak onun ölüsünü babasına gösterir. Sonrasında ise Medeia
oradan uzaklaşır (Coleman, 2007: 88; Grimal, 1986: 229-230).
Medeia, ilk olarak Thebai’de Herakles’in yanına sığınır, fakat halk Kreon’un katili olduğu için onu kabul
etmez. Bunun üzerine Atina’da Aigeus’a sığınır hatta kendisiyle evlendiği takdirde bir erkek evlat sahibi
olacağı kehanetinde bulunur. Theseus’un kendisini tanıtmak üzere Aigeus’un huzuruna geldiğinde
Medeia, Theseus’u öldürme teşebbüsünde bulunur. Nitekim bu hamlesi onun Atina’dan da kovulmasını
beraberinde getirir. Kolkhis’e geri döndüğünde başına gelen olaylar neticesinde Aietes ile aralarındaki
anlaşmazlıkların sona erdiği anlatılır (Erhat, 1996: 55; Grimal, 2012: 464-465). Şansızlık, İason’un peşini
bırakmaz. Nitekim çürümüş olan Argo gemisinin yanında otururken pruvadan düşen bir parça, İason’un
ölümüne neden olur. Zeki ve yetenekli bir kadın olan Medeia, aşkı uğruna kendi ülkesini terk etmeyi bile
göze almasına rağmen uğradığı ihanet neticesinde İason’dan doğan çocuklarını acımasızca katlederek, bu
ihanetin bedelini İason’a ödetir (Smith, 2013: 85). Günümüzde kişinin kendi evladını öldürmesi ‘Medea
Kompleksi’ olarak adlandırılır. Bu durum ismini, Medea’nın İason’dan olan oğlunu intikam uğruna
acımadan öldürmesinden almaktadır (Kırcı vd., 2017: 130).

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Türk turizminde, 1970-1980’li yılları kitle turizminin popüler hale geldiği yıllar olarak nitelendirmek
yanlış olmaz. Ancak 21. yüzyılda bu anlayışın geçerliliğini sürdürdüğünü söylemek pek mümkün
gözükmemektedir. Kitle turizminin temelini oluşturan 3S turizmi, günümüzde artık yerini alternatif turizm
türlerini içeren bir anlayışa bırakmaya başlamıştır. Nitekim son yıllarda alternatif tur rotaları oluşturmaya
yönelik kayda değer çalışmaların (Acar & Erbay Aslıtürk, 2013; Acar & Çolakoğlu, 2015a; Acar &
Çolakoğlu, 2015b; Acar & Tütüncüler Bircan, 2016; Acar & Karaosmanoğlu, 2019a; Acar &
Karaosmanoğlu, 2019b) olduğunu belirtmek gerekir. Literatürdeki benzer çalışmalardan hareketle
gerçekleştirilen bu çalışmada, Troia savaşı, Kalydon avı, Herakles’in oniki görevi gibi Yunan
mitolojisinde isminden çokça söz ettiren konulardan biri olan “Argonautlar seferini” günümüz şartlarında
gerçekleştirmeye yönelik bir tur önerisi oluşturmak amaçlanmıştır (Tablo 1). Bu seferde, Orpheus, İdmon,
Amhiaraos, Kastor, Polydeukes, Iphiklos, Meleagros gibi Yunan mitolojisinde popüler birçok kahramanın
yer aldığından söz edilmektedir (Erhat, 1996: 53). Altın Postu aramak için Teselya’daki İolkos limanından
yola çıkan kahramanların bu zorlu gidiş yolculuğu, Limni Adası, Semendirek Adası, Dolionların Ülkesi
Kyzikos, Cius (Mudanya limanı civarı, Gemlik), Kalchedon (Günümüzde Kadıköy), Salmydessos, Ares
Adası (Giresun Adası) ile devam ederek Kolkhis limanına varışları ile son bulur. Dolayısıyla
gerçekleştirilen bu araştırmada, günümüz koşulları dikkate alınarak, Argonautların takip ettikleri güzergâh
temelinde bir tur programı oluşturmak amaçlanmıştır.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan Argonautlar seferinin gerçekleştirildiği güzergâhı temel alan bir
tur önerisi oluşturmayı amaçlayan bu araştırma verilerinin toplanmasında, dokuman incelemesi tekniğine
başvurulmuştur. Yıldırım ve Şimşek’e (2013: 217) göre dokuman analizi, araştırılmak istenen olgular
hakkındaki yazılı materyallerin analiz edilmesidir. Bu noktada Kozak (2014: 97) geçmişe yönelik tutulan
her türlü yazılı ve sözlü kaydın, dokuman taramasını oluşturduğuna işaret etmiştir. Akturan’a (2013: 117)
göre zengin ve kapsamlı bir çıkarım yapılabilmesi bakımından araştırma sorununa ilişkin yazılı ve görsel
dokumanların incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırmacıların vurguladıkları hususlar çerçevesinde,
Argonautlar’ın takip ettikleri güzergâha ilişkin bilgilerin elde edilmesinde ve tur rotasının
oluşturulmasında dokuman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Dokuman incelemesi neticesinde,
Argonautlar’ın takip ettikleri rota belirlendikten sonra Iolkos limanından başlayarak Kolkis’e kadar
uzanan deniz yolculuğu hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek amacıyla iki uzmana (14 yıl deneyimli
bir gemi acentası bölge müdürü; 12 yıl deneyimli bir gemi kaptanı) danışılmıştır. Uzman görüşü
neticesinde Yunanistan’dan başlayarak Gürcistan’da son bulacak olan böyle bir gezinin oldukça yüksek
maliyetli (yakıt, tekne kirası, liman giderleri, personel giderleri dâhil yaklaşık 1 milyon TL) olacağı
sonucuna ulaşılmıştır:
“…Yelkenli bir teknenin ortalama hızı 7 knot olur ya da 8, havaya göre değişir (rüzgâr- deniz
faktörü) kabaca düşünüldüğünde sizin çıkış ve varış rotanız 900 deniz milidir. Günde 24 saat seyir
yapılırsa 5 günde gidilir. Daha hızlı tekneler var. Motor yat mesela bu zamanı yarı yarıya düşürebilirsin
ama saatte 500- 1000lt yakıt tüketir… Hayal gibi görünüyor! Daha bu teknenin kirası, liman vs. giderler
yok. Yakıt, personel parası ve kumanya, liman giderleri katılmadı. 30-35 metre bir motor yat o havalarda
seyir yapabilir ancak daha ufağı seyir yapamaz. Aslında o bile zorlanır ama en azından batmadan
gidebilir. Haftalık kirasına gelindiğinde minimum 50.000 Euro. Yani bu tur 800.000 ile 1 milyon civarı
bir bütçe gerektirir. 35 metre tekne en fazla 10 misafir alır, 6 guest cabin olur, hadi 8 olsun 2 ile
çarptığında 16 kişi! Kişi başı 70 bin TL ödeme ile 16 kişi alan bir 35 metre yat bulunursa olabilir. Tabi
kaptan ve tekne sahibi de o rotayı kabul ederse! Ancak o aşamaya gelinse bile kaptanın ve tekne sahibinin
o rotayı kabul etmesi zordur. Kimse 10 milyon Euroluk teknesini riske atmaz kiralama yapıyor olsa bile…”
“… Kabaca anlatılacak olursa Atina’nın kuzeyinden rotaya başlayıp Çanakkale Boğazı’ndan
Karadeniz’e geçip oradan da Batum’a kadar gitmen ortalama bir tekne ile hiç durmadan 6 gün sürer.
Karadeniz’in havası ayrı tabii ki her şey yolunda giderse… Bahsettiğin gibi bir tur pek mümkün değil, ben
de Karadeniz’de yük gemisinde çalıştım özellikle Doğu Karadeniz… Karadeniz’in şartları insanın canına
okur ve karaya çıktığında şükredersin. Ayrıca 15-20 metre bir tekne ile olacak tur değil, kaptanlar da bu
rotayı kabul etmez. Bunun yanı sıra sizin açınızdan da keyifsiz bir tur olur. Hem de tekne açısından daha
maliyetini işin içine katmadım. Bahsini ettiğin rotadaki noktalara feribotla gidip gezmen en doğrusu olur
ya da rotanı daraltmalısın… Bu tur olmaz, olsa da 1 haftada değil 20 günde olur hatta belki 1 ayı bile
bulur…”
12 yıl deneyimli gemi kaptanı
Rızaoğlu’na (2012: 128) göre “para” ve “boş zaman” turizmin zorunlu iki koşulunu oluşturmaktadır.
Uzman görüşü neticesinde hem yüksek maliyet ve tur süresi hem de misafirlerin güvenliğinin sağlanması
noktasındaki endişe, araştırmacıları güzergâhın bir bölümünü tur programından çıkarmaya zorlamıştır.
Daha sonra ise Karadeniz sahil şeridinden Argonautlar’ın takip ettiği güzergâha hâkim bir otobüs şoförü
ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Neticede, tur programının yalnızca Argonautlar seferinin Türkiye
etabından itibaren ve karayolu (Kadıköy, Kefken, Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Amasra, İnebolu,
Sinop, Bafra, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Trabzon, Rize, Hopa ve Batum) ile
oluşturulmasına karar verilmiştir (Tablo 1).
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TUR PROGRAMI
1. GÜN
İstanbul hareket- Kefken’e varış
Kefken’de kahvaltı
Akçakoca’ya varış-Ceneviz Kalesi ziyareti Zonguldak’a hareket
Zonguldak’a varış ve öğle yemeği
Gökgöl Mağarası gezisi ve Amasya’ya yola çıkış
Amasra’ya varış ve çarşı gezisi
Otele varış (konaklama)
2. GÜN
Amasra otelden hareket ve İnebolu’ya varış
İnebolu’da öğle yemeği
İnebolu’dan Sinop’a varış (molalı)
Hamsilos gezisi
Sinop otele varış (konaklama)
3. GÜN
Sinop otelden hareket
Sinop kalesi ve surları, Cezaevi, Tatlıca Şelalesi gezisi
Öğle yemeği
Bafra sahilden Samsun’a varış ve mola
Onur Anıtı gezisi
Samsun otele varış (konaklama)
4. GÜN
Samsun otelden hareket
Bandırma’ya varış ve gezi
Ordu Yason Burnu varış ve gezisi
Boztepe gezisi ve öğle yemeği
Boztepe’den çıkış ve fındık alışverişi (isteğe bağlı)
Giresun otelde (konaklama)
5. GÜN
Giresun otelden hareket
Giresun Kalesi ve surları gezisi
Tirebolu Tanıtım ve Fabrika gezisi
*Giresun limana varış ve Giresun Adası tekne gezisi (ekstra)
Uzungöl gezisi ve öğle yemeği
Trabzon otele varış (konaklama)
6. GÜN
Trabzon otelden hareket
Atatürk Köşkü ve Ayasofya gezisi
Rize’ye varış ve Ayder Rize Bezi tanıtımı
Çamlıhemşin’e varış
Öğle yemeği (Zipline dahil)
Minibüs ile Zilkale, Palovit şelalesi gezisi (ekstra)
Ayder’e varış ve Gelintülü şelale gezisi
Ayder gezisi ve otele varış (konaklama)
6. GÜN
Trabzon otelden hareket
Atatürk Köşkü ve Ayasofya gezisi
Rize’ye varış ve Ayder Rize Bezi tanıtımı
Çamlıhemşin’e varış
Öğle yemeği (Zipline dahil)
Minibüs ile Zilkale, Palovit şelalesi gezisi (ekstra)
Ayder’e varış ve Gelintülü şelale gezisi
Ayder gezisi ve otele varış (konaklama)
7. GÜN
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Saat

Mesafe
(Km)

Süre (Yaklaşık)

07.00
09.30
10.30
13.30
16.00
17.00
18.30

170
95
88
17,8
110
-

2 saat 30 dk.
1 saat
3 saat
2 saat 30 dk
1 saat
1 saat 30 dk
-

08.00
11.30
12.30
15.50
17.30

175
150
14
-

3 saat 27 dk
1 saat
2 saat 55 dk + 25 dk mola
1 saat 30 dk
-

08.00
13.00
14.00
15.00
16.30
17.30

55
52
5
-

4 saat
1 saat
1 saat 30 dk
45 dk
-

08.00
08.20
09.20
12.00
15.00
17.00
08.00

10
130
27
54
-

1 saat
2 saat 40 dk
3 saat
2 saat
-

08.05
09.05
10.35
14.40
19.40
07.00

5
43
63
226
-

1 saat
1 saat 30 dk
1 saat + 3 saat (tekne)
4 saat + 1 saat
-

08.35
10.35
11.40
14.10
16.10
18.10
20.10

15
80
60
90
86
-

2 saat
1 saat 5 dk
2 saat 30 dk
2 saat
2 saat
2 saat
-

07.00
08.35
10.35
11.40
14.10
16.10
18.10
20.10
07.30

15
80
60
90
86
-

2 saat
1 saat 5 dk
2 saat 30 dk
2 saat
2 saat
2 saat
-
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Ayder otelden hareket
Sarp Sınır Kapısına varış
Kapı işlemleri
Batum Botanik park gezisi
Öğle yemeği
Şehir gezisi (Ali&Nino Heykeli, Virgin Mary Kilisesi, Orta Camii,
Batum Tiyatrosu, Avrupa Meydanı, Dolphinarium) serbest zaman
dahil
Batum otele varış (konaklama)
*Akşam isteğe bağlı olarak ekstra su dansı gösterisi için gezi
yapılabilir.
8. GÜN
Batum otelden hareket (uçak saatine göre ayarlanmalıdır) BatumTrabzon kapı işlemleri ve mola dahil
*Batum saati Türkiye saatine göre 1 saat ileridedir.

10.00
11.00
12.00
14.00

188
15
-

2 saat 30 dk
1 saat
2 saat
1 saat

15.00

40

3 saat 30 dk

18.30

-

-

207

4 saat

-

Not: Mesafe ile süre hesaplamalarında Google Maps’ten ve 12 yıllık deneyimli otobüs şoförünün verdiği bilgilerden
faydalanılmıştır.

12 yıl deneyimli otobüs şoförü, ayrıca Tablo-1’de sunulan tur programında dikkate alınması gereken diğer
hususları şu şekilde sıralamıştır:









Turun dördüncü günü, Yason Burnu’nda fındık tatlısı ve çay molasının yanı sıra alışveriş için
serbest zaman verilebilir ancak bunun için rezervasyon yapılmalıdır.
Boztepe’de tercihen fındık alışverişi için mola verilebilir.
Beşinci gün Giresun/Giresun Kalesi’ne ulaşımın dar yollardan sağlanması nedeniyle 155 polis
hattı aranarak eskort talep edilmelidir.
Tirebolu istikametinde çay fabrikası ziyareti ve akabinde çay tadımı etkinliği düzenlenebilir.
Trabzon’da telkari ve gümüş yapımını misafirlere gösterebilmek için mola verilebilir.
Turun yedinci günü, Batum’a gidilirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan misafirler, yanlarında
yeni tip çipli kimlik kartlarını bulundurmalı ve yolcu listesi, bir önceki gece hazırlanmalıdır.
Batum Botanik Parkı’nda ziyaretler, üst kapıdan başlamaktadır. Ancak çıkışlar alt kapıdan
gerçekleştirilmektedir.
Batum’da uçuş maliyetlerinin yüksek olması ve saat kolaylığı sağlaması açısından dönüşün
Trabzon Havalimanı üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan Argonautlar Seferini günümüz şartlarında gerçekleştirmeyi
amaçlayan bu çalışmada, Argo gemicilerinin takip ettiği seyahat güzergâhını belirleyebilmek için
öncelikle literatürdeki çalışmalar, dokuman incelemesi tekniğine başvurularak incelenmiş, sonrasında bu
tur güzergâhının uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek için uzman görüşüne (12 yıl deneyimli bir gemi
kaptanı, 14 yıl deneyimli gemi acentası operasyon sorumlusu, 12 yıl deneyimli otobüs şoförü)
başvurulmuştur. Uzman görüşü neticesinde tur güzergâhının, Kadıköy (Khalkedon) ile Gürcistan
(Kolkhis) arasını kapsayacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu çalışma kapsamında ortaya
koyulan tur programı, Yunan mitolojisine hâkim bir özel ilgi turist grubuna hitap edebilir. Dolayısıyla
böyle bir tur programını uygulayabilecek seyahat acentasının, hedef turistlere bu turu pazarlayabilmesi
için yoğun pazarlama taktikleri uygulaması gerekmektedir. Söz gelimi bu turu tercih edebilecek turistlerin,
Asya toplumlarından gelen turistlerin aksine Avrupa ülkelerinden gelen ve Antik Yunan kültürünü iyi
bilen turistler olması beklenmektedir. Bu noktadan hareketle gelecekte böyle bir tur programını tercih
edebilecek turistlerin profilini belirlemeye yönelik bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinin yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Maliyet değişkeni, bu tur programı kapsamında dikkate alınan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza
çıkmıştır. Uzman görüşü neticesinde günümüz şartlarında deniz yolculuğu ile böyle bir turu
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gerçekleştirmenin katlanılması mümkün olmayan bir maliyet (tüm gider kalemleri ile birlikte yaklaşık 1
milyon TL) anlamına geldiği ortaya konmuştur. Dolayısıyla Iolkos Limanı’ndan (Yunanistan) başlayarak
Kolkis’te (Gürcistan) biten turun bir bölümünün programdan çıkarılmasında, çok yüksek maliyetli ve çok
uzun bir zaman dilimini kapsayacak bir tur olması etkili olmuştur. Nitekim İstanbul’dan (Kadıköy)
başlayan ve Batum’da noktalanan böyle bir tur bile yaklaşık 1500 kilometre mesafe anlamına gelmektedir.
Bunun yanı sıra, programdaki diğer turistik çekicilikler de dikkate alındığında ortalama 7 günlük bir turdan
söz edilmektedir. Bu nedenle Argonautların takip ettikleri güzergâhın bir bölümünün tur programından
çıkarılması, araştırmanın önemli bir kısıtını oluşturmaktadır. Diğer yandan bu çalışma kapsamında
oluşturulan tur programında, güzergâhlar arası mesafeler ve ziyaret noktalarına yer verilmiştir. Dolayısıyla
gelecekte, böyle bir turun maliyetini belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması, daha bütüncül bir
yaklaşım sağlayabilir.
Son olarak, uzman görüşü neticesinde, Argonautların seyahat güzergahını, deniz yoluyla gerçekleştirmeye
ikna olacak ne bir gemi kaptanı ne de tekne sahibi bulunabileceği belirtilmiştir. Karadeniz’in fiziki
özellikleri açısından küçük teknelerin seyir yapmasına elverişli bir deniz olmamasının seyahat
planlamasının karayolu ile yapılmasında etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ziyaretçilere hem konfor
hem de güvenli bir seyahat imkanı sunulabilmesi amacıyla ön görülen turun Karadeniz sahil şeridini takip
edecek şekilde otobüs ile planlanması, çalışmanın bir başka sınırlılığını oluşturmuştur.

TEŞEKKÜR
Argonaut’lar seferine yönelik tur rotasının oluşturulmasında değerli bilgileriyle çalışmaya katkı sağlayan
alanında deneyimli otobüs şoförü Sayın Tahsin Kesimal’a, gemi kaptanı Sayın Serdar Sormaz’a ve
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Kitap Tanıtım
Eser Adı: Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik
Kent ve Merkezler
Editör: Dr. Tolga Fahri ÇAKMAK
Yayın Evi: Detay Yayıncılık
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 758
Uygarlıklara ait tarih yolculuklarının en güzel kanıtı
antik kentlerdir. Turist Rehberleri İçin Anadoluda
Antik Kent ve Merkezler ise tarih yolculuğu sırasında
bizlere eşlik etmek için oluşturulmuş nadide bir
eserdir. Bu kapsamda 2020 yılında okuyucuların
beğenisine sunulmuş olup editörlüğünü Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm
Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Fahri ÇAKMAK yapmıştır. Eser içerisinde 31
antik kent yer almakta olup, Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde görev yapan 33 Turizm Rehberliği
Bölümü akademisyeni yer almıştır. Katkı veren
yazarların ayrıca turist rehberi olması antik kentleri
temel alan bu eseri daha da anlamlı kılmıştır.
Eser içerisinde Göbeklitepe, Çatal Höyük, Troya, Alacahöyük, Hattuşa, Frig Kentleri, Ksantos-Letoon,
Phaselis, Sardeis, Assos, Didyma, Kaunos, Side, Klaros, Efes, Pergamos-Asklepion, Sagalassos, Aizonai,
Priene, Milet, Zeugma, Myra, Afrodisias, Hierapolis, Perge-Aspendos, Laodikeia, Patara, AntiocheiaPisidya, Harran-Soğmatar, Nemrut ve Ani antik kentleri yer almaktadır. Her bir antik kent kapsamında;
antik kentin keşif hikâyesi, ne zamandır kazılmakta olduğu; hangi kurumlarca hangi kazı başkanlarınca
kazıların yürütüldüğü, antik kenti kuran uygarlığa dair bölgede tur yapan bir rehberin bilmesi gereken
temel bilgiler, antik kent içerisinde bulunan yapıların tarihi, yapımı, hikâyeleri, tanıklık ettiği tarihi önemli
olaylar, kentte bulunan ve turlarda gruplara anlatılan önemli heykeller, kaideler, mozaiklerin hikâyeleri,
teknik özellikleri, kent ile ilişkili mitolojik hikâyeler, kentte yaşamış ünlü düşünürler, açtıkları okullar ve
bu okulların temel felsefeleri ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir. Yazım dilinin sade ve anlaşılır bir şekilde
olması, yararlanılan kaynakların gösterimindeki hassasiyet ve görsellerle antik kentlerin desteklenmesiyle
eser daha da verimli hale gelmiştir.
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Turist rehberliğinin temel yapı taşlarından biri olan antik kentlerin tek bir kaynak içerisinde ve detaylı bir
şekilde düzenlenmesi oldukça etkili bir çalışma olduğunu göstermektedir. Turist rehberliği mesleğini icra
eden turist rehberleri, turizm rehberliği-turist rehberliği ön lisans-lisans ve lisansüstü öğrencileri ve antik
kentlere meraklı olan okuyucular açısından oldukça katkı sağlayıcı bir eserdir. Daha önce benzer bir eserin
gerçekleştirilmemiş olması da Turist Rehberleri İçin Anadoluda Antik Kent ve Merkezler’ini daha da
önemli kılmaktadır. Bu bağlamda alanında öncü bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca antik
kentlerin detaylı bir şekilde anlatılmasıyla birlikte turizm sektörü içerisinde gönüllü tanıtım faaliyetlerine
de katkısı bulunmaktadır.
Anadolu ve Trakya sahip oldukları tarihi özellikleri nedeniyle birçok medeniyetin yaşadığı bölgeler
olmaktadır. Bahsedilen bölgeler içerisinde medeniyetler tarafından bırakılan izlerin araştırılması ve
okuyucu ile buluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle Turist Rehberleri İçin Anadoluda Antik Kent ve
Merkezler isimli eserin mutlaka devamının da olması gerekliliği bir gerçektir. Böylelikle bilinmeyen,
araştırılmaya açık ve merak uyandıran çeşitli antik kentlerin de varlığı gün yüzüne çıkmış olacaktır.
Turizm sektörüne, turist rehberliği mesleğine, eğitim-öğretim açısından turizm rehberliği temelli
programlara, antik kentleri merak eden okuyucular için temel bir eser....
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