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Özet 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, robot teknolojisinin gelişmesini ve turizm endüstrisinde kullanılmasını sağlamıştır. 

Dolayısıyla bu araştırma ile turist rehberlerinin robot rehberler hakkındaki görüşlerini belirlemek ve robot rehberlerin 

avantajları ve dezavantajları ile gelecekte oluşturabileceği fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yöntemin temel alındığı araştırmada, araştırma deseni olarak fenomenoloji belirlenmiştir. Araştırma desenine uygun olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmış ve robot rehberlere yönelik veriler toplanmıştır. Turist rehberlerini 

belirlerken ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmış ve toplam on beş turist rehberi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin 

ardından temalar belirlenmiş ve bu aşamada hem kapalı hem de açık kod sisteminden yararlanılmıştır. Veri analiz stratejisi 

olarak ise içerik analizi belirlenmiştir. Son olarak veriler Maxqda yazılım programına yüklenmiş ve betimsel analizler 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda ise yedi ana tema, otuz bir alt tema belirlenmiştir. Belirlenen ana temalar arasında en fazla 

kodlananlar sektöre uygunluk, zayıf yönler ve tehditlerdir. Turist rehberlerinin çoğu robot rehberlerin performansının düşük 

olacağını, konaklama sektöründe kullanımının daha uygun olacağını, en güçlü yanının standart hizmet vermesi, en zayıf 

yönünün ise memnuniyetsizlik ve bilgi yetersizliği olacağını bildirmişlerdir. Ayrıca gelecekte farklı istihdam olanaklarının 

oluşmasına ve teknolojik bir ülke imajı yaratılmasına katkı sağlayacağını; diğer yandan işsizliğe neden olup büyük bir tehdit 

unsuru olacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte birçok turist rehberi robot rehberlerin uzun vadede yaygınlaşacağını 

belirtmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberi, Robot Rehber, Fenomenoloji, Nitel Araştırma, Maxqda. 

What Do Tourist Guides Think About Robot Guides?  A Phenomenological Research 

Abstract 

Advances in technology have led to the development of robot technology and its use in the tourism industry. Therefore, with 

this research, it is aimed to determine the opinions of tourist guides about robot guides and to reveal the advantages and 

disadvantages of robot guides and the opportunities and threats they may pose in the future. In the research based on the 

qualitative method, phenomenology was determined as the research design. In accordance with the research design, semi-

structured interview technique was used and data for robot guides was collected. While determining the tourist guides, the 

criterion sampling method was used and a total of fifteen tour guides were interviewed. After the interviews, the themes were 

determined and both closed and open code systems were used at this stage. Content analysis was determined as a data analysis 

strategy. Finally, the data was loaded into the Maxqda software program and descriptive analyzes were made. As a result of 

the research, seven main themes and thirty-one sub-themes were determined. Among the main themes identified, the most 

coded ones are compliance with the industry, weaknesses and threats. Most of the tourist guides reported that the performance 

of robot guides would be low, they would be more suitable for use in the accommodation sector, their strongest point would be 

standard service, and their weakest point would be dissatisfaction and lack of information. In addition, it will contribute to the 

creation of different employment opportunities in the future and the creation of a technological country image; on the other 

hand, they stated that it would cause unemployment and would be a major threat. However, many tourist guides stated that 
robot guides will become widespread in the long term. 
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Giriş  

Teknoloji alanında ve otomasyon sistemlerinde yaşanan gelişmeler robot teknolojisinin 

gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler, üretim süreçlerinde ve çalışma koşullarında büyük 

değişimlere neden olmuştur (İbiş, 2019). Yaşanan değişimler ve robot teknolojisindeki 

ilerlemeler turizm endüstrisinde de kendisini göstermeye başlamıştır (Gladstone, 2016). Turizm 

endüstrisinin çeşitli alanlarında (örneğin; konaklama, yiyecek içecek, ulaşım vb.) hizmet 

süreçlerinin tümünün robot teknolojiler ile sağlanması mümkün görülmese de (Özgürel & 

Kılınç Şahin, 2021) robot teknolojiler ile yönetilmeye başlanan süreçlerin yaşandığı görülmekte 

ve ileriki dönemlerde bu durumun artacağı düşünülmektedir (İbiş, 2019). Bu gelişmelere bağlı 

olarak turizm endüstrisinin bir parçası olan turist rehberliği mesleğinde de robot rehberler 

kullanılmaya başlamıştır (Yıldız, 2019). 

Dünyada ve Türkiye’de turistlere rehberlik hizmeti sağlayan; mobil rehber, sesli rehber, guide 

player, interaktif multimedya tur rehberi vb. şeklinde teknolojik ve dijital ürünler mevcuttur 

(Yıldız, 2018). Ayrıca müzelerde, tarihi yerlerde ve havaalanlarında misafirlere rehberlik 

hizmeti sunan “Rhino”, “Minerva”, “Asimo”, “Tawabo”, “Toyota” ve “Mini ADA” gibi robot 

rehberler kullanılmaktadır (Thrun vd., 1999; McKeegan, 2007; Mogg, 2012; Al-Wazzan vd., 

2016). Robot rehberlerin kullanımına yönelik gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır (Yıldırım 

vd., 2021). Türkiye robot teknolojilerinin kullanımı konusunda potansiyeli olan (Kalkan, 2014) 

ve teknolojik anlamda gelişen bir ülkedir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019). Fakat 

robotlaşma konusundaki bu gelişmeler, işgücü yapısındaki değişikliklere neden olacağı ve 

işsizliği arttıracağı konusunu gündeme getirmektedir (Kurt & Bozoklu, 2019). Ayrıca 

robotlaşmanın insanların yerini alacağı (Yılmaz, 2018) ve istihdamı azaltacağı düşüncesi 

(Özgürel & Kılınç Şahin, 2021) insanlarda endişe yaratmaktadır. Dolayısıyla turist 

rehberlerinin robot rehberlere bakış açısını belirlemek önem arz etmektedir.   

İlgili alanyazına bağlı olarak, turist rehberlerinin robot rehberlerin kullanımı hakkındaki 

görüşlerini ortaya koymak, robot rehberlerin turizm endüstrisinde kullanımının avantajları ve 

dezavantajları ile gelecekte oluşturabileceği fırsatları ve tehditleri belirlemek bu araştırmayı 

yapmayı gerekli kılmıştır. Araştırmanın teknolojik anlamda gelişen bir ülke olan Türkiye’de 

yapılması (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019), turist rehberlerine uygulanması ve bu 

konuda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması araştırmanın önemini ve farklılığını ortaya 

koymaktadır. Ayrıca araştırmada nitel araştırma yönteminin kullanılması ve verilerin analiz 

programında analiz edilmesi metodolojik açıdan katkı niteliğindedir. Dolayısıyla araştırmanın 

amacı, turist rehberlerinin robot rehberlerin kullanımı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. 

Ayrıca robot rehberlerin turizm endüstrisinde kullanımının avantajları ve dezavantajları ile 

gelecekte oluşturabileceği fırsatları ve tehditleri belirlemek araştırmanın amaçları arasında yer 

almaktadır. Bu amaçla, ilk olarak robot rehberlere ilişkin alanyazın taraması yapılmış ve teorik 

arka plan ortaya koyulmuştur. Daha sonra ise araştırma dahilinde oluşturulan araştırma 

probleminin test edilebilmesi için Maxqda nitel veri analiz programında veriler analiz edilmiş 

ve sonuçlar detaylı şekilde yorumlanmıştır. 

Kavramsal Çerçeve/Kuram 

Bu araştırmada, turist rehberlerinin robot rehberlere ilişkin bakış açılarını belirlemek için 

Rogers’ın (1995) “yeniliğin yayılımı teorisi” ve Davis’in (1989) “teknoloji kabul modeli” 

kullanılmıştır. Yeniliğin yayılımı teorisi; insanların yeniliklere yönelik uyum süreçleri ile ilgili 

veri toplamaya ve belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu teoriye göre yenilik olarak 

belirtilen durum, önceden bilinmeyen ve tanınmayan bir kavram değil kişiler ya da kurumlar 

tarafından ilk defa kullanılması veya kullanılacak olmasıdır (Rogers, 1995). Teoride yeniliğin 

yayılması için; yenileşme, iletişim kanallarının kullanılması, zaman ve sosyal sistem 
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unsurlarının gerçekleşmesi gerekmektedir (Rogers, 1995; Cegielski, 2001). Davis’in (1989) 

teknoloji kabul modeli ise bireylerin teknolojiyi kullanma durumunu kabul etmeye yönelik 

niyetleri olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve yenilikler, 

insanlara öncelikle iletişim kanalları vasıtasıyla ulaşmakta ve zaman içerisinde toplum 

tarafından kabulüne gitmektedir. Toplum tarafından benimsenen teknolojik gelişmeler önce 

sosyal hayatın (Kara, 2017) daha sonra ise çalışma koşullarının değişmesine neden olmaktadır 

(İbiş, 2019). Yaşanan bu değişimlerden etkilenen mesleklerden bir tanesi de turist rehberliği 

mesleğidir.  

Dünya Profesyonel Turist Rehberleri Federasyonu’nun (World Federarion of Tourist Guide 

Associations-WFTGA, 2003) tanımına göre turist rehberi, “yurt içi ya da yurt dışından gelen 

grup ya da bireysel ziyaretçilere, onların tercih ettikleri bir dilde, bir bölge ya da şehirde 

bulunan anıtlar, müzeler, doğal ve kültürel çevre ile tarihi yerlerde kılavuzluk eden ve 

eğlendirici bir yorumla bunları ziyaretçilerine aktaran kişi” olarak tanımlanmaktadır. Turist 

rehberleri, turizm amaçlı seyahat eden insanların, seyahat ettikleri yerde en büyük 

yardımcılarıdır. Ayrıca turistlerin ziyaret ettikleri ülkeler hakkında olumlu ve olumsuz imajın 

oluşmasında turist rehberleri yine büyük bir öneme sahiptir (Yıldız, 2019).  

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak, teknolojik rehber (TR) olarak 

adlandırılabilecek GPS destekli harita ve konum uygulamaları, guide player, sesli rehber, 

interaktif multimedya tur rehberi, mobil rehber, guide port vb. teknolojik ve dijital ürünler 

turistlere rehberlik edebilmektedir (Yıldız, 2018). Bu tür uygulamaların yanı sıra tur rehberi 

olarak tasarlanmış robot rehberlerde bulunmaktadır (Yıldırım vd., 2021). Bu robotlar; Rhino 

(Bonn Alman Müzesi), Minerva (Smithsonian Ulusal Amerikan Tarih Müzesi), Asimo 

(Miraikan Ulusal Bilim ve İnovasyon Müzesi), Tawabo (Japonya Tokyo Kulesi), Toyota 

(Japonya Toyota Kaikan Fuar Alanı), RoboX (İsviçre Ulusal Fuar Expo 02) olmak üzere daha 

çok müze ve fuar alanlarında kullanılmaktadır (Thrun vd., 1999; McKeegan, 2007; Mogg, 

2012; Al-Wazzan vd., 2016). Türkiye’de de İstanbul Havalimanı’nda tamamen yerli üretim 

olan Mini ADA ve ADA GH6 isimli robotlar, turistlere rehberlik hizmeti olarak; karşılama ve 

yer tarifi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Aerobot isimli beş dil 

bilen danışman robotlar kullanılmaktadır (Habertürk, 2019).  

Robot rehberler bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen alanyazında var olan çalışmalar (Mogg, 

2012; Kennedy, 2014; Al-Wazzan vd., 2016; Wynee, 2016; Carjaval, 2017; Vega, 2017; 

Chaudhary, 2018; Yıldırım vd., 2021) daha çok teknik anlamda robot rehberlerin 

kullanılmasına ve geliştirilmesine yöneliktir. Bununla birlikte robot rehberlerin turizm 

endüstrisinde kullanımına yönelik ele alınan araştırmalar (İbiş, 2019; Yıldız, 2019; Özgürel & 

Kılınç Şahin, 2021) ve turist rehberlerinin teknolojik rehberlere yönelik algılarını belirlemeye 

ilişkin yapılan araştırmalar (Yıldız, 2018) sınırlı sayıdadır. İbiş (2019) turizm endüstrisi 

içerisinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, yiyecek içecek 

işletmelerinde, havalimanlarında, müzelerde ve turizm rehberliği mesleğinde robot 

teknolojisinin mevcut kullanım durumunu incelenmiş ve gelecekte robotların kullanımına 

yönelik öngörülerde bulunmuştur. Yıldız (2019) turist rehberliği mesleğinde robot rehberlerin 

kullanımına yönelik yapmış olduğu araştırmada robot turist rehberlerinin bugünkü ve 

gelecekteki muhtemel rolünü belirlemeye çalışmıştır. Yapılan araştırmada robot teknolojisinde 

yaşanan gelişmelere bağlı olarak gelecekte robot rehberlerin açık alanlarda rehberlik hizmeti 

verebilecekleri öngörülmüştür. Özgürel ve Şahin (2021) robot-insan etkileşimine açıklık 

getirerek turizm endüstrisinde robotların kullanımını yiyecek içecek işletmeleri açısından 

incelemiştir. İkincil verilerden elde ettikleri araştırma verileri kapsamında turizm endüstrisinde 

robotların kullanım alanlarının giderek arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Yıldız (2018) ise yapmış 

olduğu araştırmada rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin, teknolojik rehberlere yönelik 
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düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, teknolojik rehberlerin 

gelecekte turist rehberi ihtiyacını azaltıcı yönde etkiye sahip olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 

araştırma ise; turist rehberlerinin robot rehberlerin kullanımı hakkındaki görüşlerini ve robot 

rehberlerin turizm endüstrisinde kullanımının avantajları ve dezavantajları ile gelecekte 

oluşturabileceği fırsatları ve tehditleri belirlemeyi amaçlamış ve araştırma bu yönüyle 

alanyazındaki diğer araştırmalardan farklılaşmıştır. Ayrıca alanyazında var olan araştırmalara 

ek olarak; araştırmada Maxqda nitel veri analiz programından yararlanılmış ve elde edilen 

verilerle robot rehberlerin turizm endüstrisinde kullanımı SWOT analizi ile değerlendirilmiş ve 

temalaştırılmıştır. 

Nitekim turizm, teknolojiye hızla ayak uyduran bir endüstridir (Esen & Türkay, 2017; Özgüneş 

vd., 2020).  Turizm endüstrisinin bir parçası olan turist rehberliği mesleği bu gelişmelerden en 

çok etkilenen mesleklerden biridir. Dolayısıyla, turist rehberlerinin robot rehberlere yönelik 

algılarını belirlemek önem arz etmektedir. Çünkü teknolojinin kabulü ve yeniliklerin yayılımı 

sosyal toplumlarda değişimi sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırma kapsamında geliştirilen 

araştırma problemi, turist rehberlerinin robot rehberlerin kullanımı hakkındaki görüşlerini 

belirlemeye yöneliktir. Araştırma problemi geliştirilirken, turizm endüstrisinde robot 

rehberlerin kullanımına yönelik çalışmalar ve teoriler temel alınmış ve bunlara bağlı olarak 

araştırma soruları oluşturulmuştur.  

Yöntem 

Turist rehberlerinin robot rehberler hakkındaki görüşlerini belirlemek ve analiz etmek için nitel 

yöntem tercih edilmiştir. Nitel yöntemin tercih edilmesinin en büyük sebebi konu hakkında 

derinlemesine bilgi elde edilmesinin amaçlanmasıdır. Nitel araştırmalarda ilk yapılması 

gereken şey araştırma probleminin belirlenmesidir. “Turist rehberleri turizm endüstrisinde 

kullanılan robot rehberler hakkında ne düşünmektedir?” sorusu araştırmanın problemi olarak 

belirlenmiştir. Araştırmada keşfedici bir yaklaşım benimsenmiş ve turist rehberlerinin robot 

rehberler hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırmanın problemine ve 

amacına uygun bir şekilde araştırma soruları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında toplam yedi 

adet araştırma sorusu oluşturulmuştur: 

1. Turizm endüstrisinde kullanılan robot rehberlerin performansı hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir?  

2. Hangi sektör robot rehberlerin kullanımı için daha uygundur?  

3. Turizm endüstrisinde robot rehberlerin kullanımının avantajları nelerdir?  

4. Turizm endüstrisinde robot rehberlerin kullanımının dezavantajları nelerdir?  

5. Turizm endüstrisinde robot rehberlerin kullanımının gelecekte sunacağı fırsatlar 

nelerdir? 

6. Turizm endüstrisinde robot rehberlerin kullanımının gelecekte neden olacağı 

tehditler nelerdir?  

7. Türkiye'de robot rehberlerin geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  

Araştırma sorularını belirlemek amacı ile literatür taraması yapılmıştır (Özkan vd., 2020; Kırıcı 

Tekeli & Tabak, 2021). Ayrıca nitel araştırma konusunda üç uzman rehber akademisyenle 

05.11.2021-08.11.2021 tarihleri arasında görüşülmüş ve onların araştırma sorularına yönelik 

görüşlerine başvurulmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde araştırma soruları daha anlaşılır 

bir hale getirilerek sorulara son şekli verilmiş ve katılımcılara ilgili sorular yönlendirilmiştir. 

Araştırmanın nasıl yürütüleceğini planlamak için araştırma deseni belirlenmiştir. Turist 

rehberlerinin deneyimlerinden yararlanılarak robot rehberlerin kullanımına yönelik detaylı 

bilgiye ulaşmak istenmiş ve araştırma deseni olarak fenomenoloji bir diğer deyişle olgubilim 

belirlenmiştir. Araştırmada robot rehberler bir fenomen olarak ele alınmış ve turist rehberleri 
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tarafından fenomene ilişkin duygu ve düşünceler belirtilmiştir. Fenomenoloji deseninin 

benimsenmiş olduğu araştırmalarda temel veri toplama aracı görüşme olarak bilinmektedir. 

Dolayısıyla araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmış ve turist 

rehberlerinin robot rehberlere yönelik bakış açıları bireysel görüşmeler sonucunda ortaya 

koyulmuştur. Bireysel görüşmelerin tamamı telefon aracılığı ile birinci derecede temas kurulan 

kişiler ile gerçekleşmiş ve görüşmeler 10.11.2021-17.11.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Her 

bir katılımcıdan görüşme öncesi randevu alınmış ve katılımcıların istediği zamanda görüşmeler 

gerçekleşmiştir. Görüşmeler ortalama 40 dakika kadar sürmüş ve görüşme esnasında notlar 

alınmıştır.  

Turist rehberlerinin belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda belirlenen ölçüt, teknolojinin kabulü ve 

teknolojiden faydalanılması ile ilgilidir. Bu bağlamda görüşme öncesinde turist rehberlerine 

turlarda teknoloji kullanımı hakkında sorular sorulmuş ve belirtilen ölçütün sağlanması şartı 

neticesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca katılımcılar yazarların birinci derecede 

temas kurduğu bireyler olup katılımcıların teknolojiyi yakından takip eden bireylerin arasından 

seçilmesine özen gösterilmiştir. Nitel araştırmalarda dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise 

katılımcı sayısının belirlenmesidir. Nitekim katılımcı sayısının belirlenmesinde yararlanılan 

keskin bir kural yoktur. Ancak veri doygunluğu ve veri yeterliliği bir kıstas olarak alınmaktadır. 

Dolayısıyla araştırma verilerinin tekrarlanmaya başlaması ile görüşmelere devam edilmemesi 

gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013; Creswell, 2018). Bu doğrultuda 

araştırmada on beşinci katılımcı ile yapılan görüşme sonucunda verilerin tekrarlanmaya 

başladığı fark edilmiş ve veri doygunluğu sebebiyle görüşmelere son verilmiştir. Görüşme 

esnasında katılımcılara robot rehberler hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve bu çerçevede 

araştırma sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Elde edilen veriler dikkatli ve ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiş ve veriler çözümlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla veriler içerik analizine 

tabi tutulmuş ve frekans analizi yapılmıştır. Böylelikle veriler sayısal ve yüzdesel olarak ortaya 

koyulmuş ve görünme sıklıkları yorumlanmıştır. Turist rehberlerinden elde edilen verileri 

analiz edebilmek amacıyla görüşmeler bir Word dosyasında düzenlenmiş ve dosya Maxqda 

yazılım programına bir proje olarak tanımlanmıştır. Verilerin işlenmesi amacı ile kapalı ve açık 

kod sisteminden yararlanılmıştır. 

Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik oldukça önemli olup farklı kavramlar ile ifade 

edilmektedir. Dış geçerlilik, iç geçerlilik, dış güvenilirlik ve iç güvenilirlik kavramları yerine 

“aktarılabilirlik”, “inandırıcılık”, “teyit edilebilirlik” ve “tutarlılık” kavramları 

kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, araştırmanın etik kurallara uygun bir şekilde 

yürütülmesi nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirliği olumlu yönde etkilemektedir. 

Araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğini sağlayabilmek adına araştırma sonuçlarının dolaylı 

olarak genellenebilir olmasına ve okuyucunun kendi deneyimleri ile ilişkilendirmesine imkân 

tanınmıştır. Ayrıca araştırma bulgularının anlamlı bir şekilde sunulmasına dikkat edilmiş ve 

bulgular teyit edilmiştir. Diğer taraftan üçgenleme tekniğinden yararlanılmış ve birden fazla 

katılımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle araştırmada aktarılabilirlik ve inandırıcılık 

ilkelerine uygun hareket edilmiş ve geçerlilik sağlanmıştır.  Bunlara ilaveten araştırmaya ilişkin 

ham veriler saklanmış, araştırmanın yöntem ve bulgular kısmı detaylı bir şekilde ele alınmış, 

araştırma soruları net bir şekilde ifade edilmiş, sonuçlar veriler ile uyumlu bir şekilde ortaya 

konulmuş ve gerçek dışı verilere kesinlikle yer verilmemiştir. Nitekim teyit edilebilirlik ve 

tutarlılık ilkelerine uygun hareket edilmiş ve güvenilirlik sağlanmıştır. Öte yandan araştırmada 

modern bir yazılım programının kullanılması da verilerin sistematik bir şekilde analiz 

edilmesini sağlamış ve geçerlilik ve güvenilirliği arttırmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2013; 

Creswell, 2018; Merriam, 2018). 



Ezgi KIRICI TEKELİ / Ebru KEMER / Gülsüm KASAP 

 
 

112 
 

Bulgular ve Yorumlanması 

Araştırmanın bu kısmında turist rehberleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz 

edilmiş ve araştırma bulgularına tüm detayları ile yer verilmiştir. Öncelikle turist rehberlerine 

yönelik demografik bilgiler bir tablo halinde sunulmuştur. Daha sonra araştırma konusuna 

uygun bir şekilde belirtilen kod sistemine ve kod sisteminde yer alan temalara ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada bulgular 

betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda kelime frekans analizi, kelime bulutu, kod-alt 

kod-bölümler modeli ve alt kodların istatistiği analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.  

Katılımcıların robot rehberlere yönelik düşüncelerini öğrenebilmek için toplam on beş kişi ile 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Her bir katılımcıya K1, K2, K3 … K15 şeklinde kodlar verilmiştir. 

Katılımcıların ifadelerine yer verilirken de bu kodlardan yararlanılmıştır. Katılımcıların 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, sektörde çalışma süresi, dil, çalışma şekli ve bağlı 

oldukları rehber odasına yönelik bilgilerine Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Medeni 

Durum 

Eğitim 

Düzeyi 

Sektörde 

Çalışma 

Süresi 

Dil Çalışma 

Şekli 

Rehber 

Odası 

K1 Erkek 39 Evli Lisans 7 İngilizce Serbest NERO 

K2 Erkek 34 Evli Lisans 11 İngilizce 

Rusça 

Serbest NERO 

K3 Kadın 32 Bekâr Lisans 10 İngilizce Serbest İRO 

K4 Erkek 31 Evli Lisans 9 İngilizce Serbest İRO 

K5 Kadın 34 Evli Doktora 10 İngilizce Serbest NERO 

K6 Erkek 41 Bekâr Lisans 15 İngilizce Serbest İRO 

K7 Kadın 34 Evli Ön Lisans 5 İngilizce Acenteye 

Bağlı 

NERO 

K8 Erkek 32 Bekâr Lisans 6 İngilizce Serbest İRO 

K9 Erkek 57 Evli Lisans 34 Almanca Serbest ARO 

K10 Erkek 27 Bekâr Yüksek 

Lisans 

4 İngilizce    

Fransızca  

Almanca  

Portekizce 

Serbest ANRO 

K11 Kadın 33 Evli Yüksek 

Lisans 

9 İngilizce Serbest ANRO 

K12 Kadın 31 Evli Doktora 6 İngilizce Serbest TRO 

K13 Kadın 36 Bekâr Yüksek 

Lisans 

5 İngilizce Acenteye 

Bağlı 

NERO 

K14 Kadın 27 Bekâr Yüksek 

Lisans 

5 İngilizce Serbest ANRO 

K15 Kadın 31 Evli Doktora 9 İngilizce Serbest İRO 

 

Araştırmaya katılan turist rehberlerinin 8’i kadın, 7’si ise erkek rehberlerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların yaş dağılımı 27 ile 57 yaş arasında değişkenlik göstermektedir. 9 katılımcı evli, 

6 katılımcı ise bekâr olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların tamamı üniversite mezunu 

olup en düşük eğitim seviyesi ön lisans, en yüksek eğitim seviyesi ise doktora olarak 

görünmektedir. Ayrıca katılımcıların sektörde çalışma süresi 4 ile 34 yıl arasında 

değişmektedir. Çoğu katılımcı İngilizce dilinde, serbest rehberlik yapmaktadır. Farklı 

destinasyonlardan katılımcılarla görüşme gerçekleştirildiği için her bir rehberin farklı bir odaya 

kayıtlı oldukları görünmektedir. Katılımcıların 5’i Nevşehir Turist Rehberleri Odası’na 

(NERO), 5’i İstanbul Turist Rehberleri Odası’na (İRO), 3’ü Ankara Turist Rehberleri Odası’na 
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(ANRO), 1’i Antalya Turist Rehberleri Odası’na (ARO), 1’i ise Trabzon Bölgesel Turist 

Rehberleri Odası’na (TRO) kayıtlı olduklarını bildirmişlerdir. 

Turist rehberleri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler deşifre edilmiştir. 

Ardından Maxqda yazılım programına bir proje şeklinde tanımlanmıştır. Hem alanyazından 

hem de sahadan gelen bilgiler doğrultusunda ana temalar, alt temalar ve kodlar oluşturulmuştur. 

Kod sitemine Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Robot Rehberlere Yönelik Kod Sistemi 

Ana Temalar Alt Temalar Frekans (Sıklık) 

Performans Düzeyi Yüksek Performans 8 

Düşük Performans 13 

Sektöre Uygunluk Konaklama 19 

Yiyecek İçecek 14 

Ulaşım 7 

Seyahat 8 

Eğlence 2 

Güçlü Yönler Dil Becerisi 5 

Standart Hizmet 12 

Sıfır Hata 4 

Ağır İşlerde Kullanılması 2 

İş Yükünü Hafifletmesi 6 

Hijyenik Olması 3 

Zaman Tasarrufu Sağlaması 4 

Zayıf Yönler Bilgi Yetersizliği 8 

İletişim Eksikliği 5 

Özel İlgi Eksikliği 4 

Samimiyetsizlik 4 

Yüksek Maliyet 3 

Hizmet Kalitesi Sorunu 6 

Memnuniyetsizlik 8 

Fırsatlar 

 

Hızlı İletişim Kurma İmkânı 4 

Farklı Bir İstihdam Alanının Oluşması 6 

Teknolojik Bir Ülke İmajı Yaratması 6 

Tehditler İstihdam Sorunu 15 

İnsan Gücüne İhtiyacın Azalması 9 

Belirli Mesleklerin Yok Olması 5 

İş Aksamaları 5 

Turist Sayısında Azalma 4 

Robot Rehberlerin Geleceği Uzun Vadede Yaygınlaşması 15 

Kapalı Mekânlarda Kullanılması 3 

 

Araştırma kapsamında toplamda 7 ana tema ve 31 alt tema belirlenmiştir. Performans düzeyi, 

sektöre uygunluk, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler ve robot rehberlerin geleceği 

belirlenen ana temalar arasında yer almaktadır. Performans düzeyi; yüksek performans ve 

düşük performans alt temalarından, sektöre uygunluk; konaklama, yiyecek içecek, ulaşım, 

seyahat ve eğlence alt temalarından, güçlü yönler; dil becerisi, standart hizmet, sıfır hata, ağır 

işlerde kullanılması, iş yükünü hafifletmesi, hijyenik olması ve zaman tasarrufu sağlaması alt 

temalarından, zayıf yönler; bilgi yetersizliği, iletişim eksikliği, özel ilgi eksikliği, 

samimiyetsizlik, yüksek maliyet, hizmet kalitesi sorunu ve memnuniyetsizlik alt temalarından, 

fırsatlar; hızlı iletişim kurma imkanı, farklı bir istihdam alanının oluşması ve teknolojik bir 

ülke imajı yaratması alt temalarından, tehditler; istihdam sorunu, insan gücüne ihtiyacın 

azalması, belirli mesleklerin yok olması, iş aksamaları ve turist sayısında azalma alt 

temalarından, robot rehberlerin geleceği ise; uzun vadede yaygınlaşması ve kapalı mekanlarda 
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kullanılması alt temalarından oluşmaktadır. İlgili temalara yönelik toplam 217 kod 

belirlenmiştir. Araştırma konusuna uygun olarak belirlenen temalara yönelik açıklamalara 

Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3: Temalara Yönelik Açıklamalar 

Ana Temalar Alt Temalar Açıklamalar 

Performans 

Düzeyi 

Yüksek Performans Robot rehberlerin işini beklenilenden iyi yapmasını 

ifade eder. 

Düşük Performans Robot rehberlerin işini beklenilenden kötü yapmasını 

ifade eder. 

Sektöre Uygunluk Konaklama Robot rehberlerin otel gibi konaklama yerlerinde 

kullanılmasını ifade eder. 

Yiyecek İçecek Robot rehberlerin restoran, kafe gibi yiyecek içecek 

sektöründe kullanılmasını ifade eder. 

Ulaşım Robot rehberlerin havaalanı, otogar gibi ulaşım 

sektöründe kullanılmasını ifade eder. 

Seyahat Robot rehberlerin insanların seyahatleri boyunca 

görebileceği yerlerde kullanılmasını ifade eder. 

Eğlence Robot rehberlerin eğlence sektöründe kullanılmasını 

ifade eder. 

Güçlü Yönler Dil Becerisi Robot rehberlerin farklı dillerde konuşabilmesini ifade 

eder. 

Standart Hizmet Robot rehberlerin herkese aynı şekilde, eşit bilgiler 

vermesini ifade eder. 

Sıfır Hata İnsanların çeşitli nedenlerle yaptığı hataları robot 

rehberlerin yapmamasını ifade eder. 

Ağır İşlerde Kullanılması Robot rehberlerin insan gücünün yetmediği yerlerde 

kullanılmasını ifade eder. 

İş Yükünü Hafifletmesi Robot rehberlerin çalışanların katlanması gereken 

zorlukları azaltmasını ifade eder. 

Hijyenik Olması Robot rehberlerin işini sağlık koşullarına uygun olarak 

yapmasını ifade eder. 

Zaman Tasarrufu Sağlaması Robot rehberlerin kullanılmasıyla daha hızlı ve daha 

pratik iş yapılmasını ifade eder. 

Zayıf Yönler Bilgi Yetersizliği Robot rehberler tarafından verilen bilgilerin sadece 

ona yüklenilen verilerle sınırlı olması anlamına gelir. 

İletişim Eksikliği Robot rehberlerle turistler arasında karşılıklı bir 

iletişimin olmamasını ifade eder. 

Özel İlgi Eksikliği Robot rehberlerin kişiye özel hizmet verememesini 

ifade eder. 

Samimiyetsizlik Robot rehberlerle yaşanılan deneyimin samimi 

olmama durumudur. 

Yüksek Maliyet Robot rehberlerin akü, bakım, şarj, kalifiyeli teknik 

eleman gibi ihtiyaçlarından dolayı maliyetlerinin fazla 

olmasını ifade eder. 

Hizmet Kalitesi Sorunu Turistlerin robot rehberlerden beklediği kaliteyi 

bulamama durumunu ifade eder. 

Memnuniyetsizlik Robot rehberlerin herkese aynı hizmeti vermesinden 

dolayı turistlerin memnuniyet seviyesinin düşmesini 

ifade eder. 

Fırsatlar 

 

Hızlı İletişim Kurma İmkânı Turistlerin robot rehberlerle zaman kaybetmeden 

irtibata geçebilmesini ifade eder. 

Farklı Bir İstihdam Alanının 

Oluşması 

Robot rehberlerin üretilmesi, bakımı ve güncellenmesi 

için farklı iş kollarının yaratılmasını ifade eder. 

Teknolojik Bir Ülke İmajı 

Yaratması 

Türkiye’nin yenilikçiliğe önem veren bir destinasyon 

olarak algılanması anlamına gelir. 

Tehditler İstihdam Sorunu 

 

Robot rehberlerin her alanda kullanılmasından dolayı 

turizmcilerin iş bulamamasını ifade eder. 
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İnsan Gücüne İhtiyacın 

Azalması 

Robot rehberlerin insan gücüyle yapılan işleri daha 

hızlı bir şekilde yapmasından dolayı insanlara 

ihtiyacın kalmamasını ifade eder. 

Belirli Mesleklerin Yok 

Olması 

Robot rehberlerin belirli sektörlere girmesiyle bazı 

mesleklerin icra edilmeyeceği anlamına gelir. 

İş Aksamaları Robot rehberlerin bozulmaları veya güncellenmeleri 

gerektiğinde işlerin düzgün bir şekilde 

yapılamamasını ifade eder. 

Turist Sayısında Azalma Destinasyonları ziyaret eden kişi sayısında azalma 

olabileceği anlamına gelir. 

Robot Rehberlerin 

Geleceği 

Uzun Vadede Yaygınlaşması Robot rehberlerin hayatımıza girmesinin uzun zaman 

alacağı anlamına gelir. 

Kapalı Mekânlarda 

Kullanılması 

Robot rehberlerin otel, restoran, müze gibi kapalı 

mekânlarda daha fazla kullanılmasını ifade eder. 

 

Tablo 3’te yer alan temalara yönelik betimsel analizler yapılmıştır. Robot rehberlere yönelik 

anahtar kavramları belirleyebilmek adına Maxqda yazılım programının MAXDicto modülü 

kullanılmış ve kelime frekans analizi yapılmıştır. Araştırma için önem arz eden tüm katılımcı 

ifadeleri listelenmiştir. Bir diğer deyişle tüm sözcükler art arda sıralanmıştır. Türkçe, sondan 

eklemeli bir dil olduğu için sözcükler birleştirilmiştir. Gereksiz görülen sözcükler (ve, veya, ya 

da) ise hariç listesine alınmıştır. Nitekim 9.189 toplam sözcük sayısı olup 3.036 sözcük frekansı 

ile karşılaşılmıştır. En yüksek frekansa sahip olan sözcüklere Şekil 1’de görülen kelime 

bulutunda yer verilmiştir.  

 

Şekil 1: Robot Rehberlere Yönelik Kelime Bulutu 

Robot rehberlere yönelik kelime bulutunda 100 adet sözcük görünmektedir. Sözcükler, sahip 

oldukları frekans ile doğru orantıda büyüklüklere sahiptir. Bu bağlamda en yüksek frekansa 

sahip olan sözcükler; robot, rehber, sektör, turizm, insan, bilgi, turist, hizmet, gelecek ve 

teknolojidir. Robot sözcüğü 380, rehber sözcüğü 291, sektör sözcüğü 166, turizm sözcüğü 139, 

insan sözcüğü 131, bilgi sözcüğü 76, turist sözcüğü 61, hizmet sözcüğü 58, gelecek sözcüğü 54 

ve teknoloji sözcüğü ise 52 kez tekrarlanmıştır. Yapılan araştırmanın robot rehberlere yönelik 
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olması, turizm endüstrisinin tamamını ilgilendirmesi ve araştırmada hizmet sektörünün önemli 

çalışanlarından biri olan turist rehberlerinin görüşüne başvurulması ilgili kelimelerin daha sık 

tekrarlanmasına neden olmuştur. Benzer şekilde turist rehberleri, robot rehberleri turiste verdiği 

hizmet açısından değerlendirmiş ve robotun verdiği bilgininin ne kadar yeterli olacağına ilişkin 

düşüncelerini paylaşmıştır. Ayrıca gelecekte teknolojinin gelişmesine bağlı olarak robot 

rehberlerin geleceği hakkında yorumlarda bulunmuşlardır.  

Yapılan analiz ile robot rehberlere yönelik en sık kullanılan sözcükler ve kullanılma nedeni 

tespit edilmiştir. Bir başka analiz olan kod-alt kod-bölümler modeli ile ana temalar, alt temalar 

ve her bir alt temaya yönelik ifadeler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca alt temaların istatistiği 

saptanmış ve yorumlanmıştır. Turist rehberlerinin robot rehberlere yönelik görüşlerinin 

dağılımını gösteren modele ve her bir modelin istatistiğine Şekil 2 ile Şekil 9 arasında yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 2: Turist Rehberlerinin Performans Düzeyi Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını 

Gösteren Model 

Turist rehberlerinin performans düzeyi temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında 

düşük performans alt teması 13 kez; yüksek performans alt teması ise 8 kez kodlanmıştır. 

Performans düzeyi temasının toplamda 21 kez kodlandığı saptanmıştır. Nitekim performans 

düzeyi temasının en fazla kodlanan dördüncü tema olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara 

göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu robot rehberlerin standart veya düşük düzeyde 

performans sergileyeceklerine inanmaktadır. Performans düzeyi ana temasına yönelik katılımcı 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Robot rehber insan oğlu gibi yorulmaz, yüksek bir performansla gerekirse 24 saat 

çalışır. Robot rehberleri istediğiniz kadar farklı dillerde konuşturabilirsiniz. Dil 

konusunda iyi bir performans sergileyeceklerdir. Örneğin; İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde bulunan İskender Lahdi’ne gittiğinizde o lahitle ilgili ne olduğu, ne 

zaman bulunduğu gibi bilgiler robot rehberler tarafından anlatılabilir. Ancak 

robotların rehberlerin yerini tutacağına inanmıyorum. Çünkü bir Amerikalı gruba 

farklı, bir Türk grubuna farklı anlatım yaparsın. Ama robotlarda veya audio-

guideda milliyeti fark etmeksizin hepsine standart, hangi dilde anlatılması 

isteniyorsa bire bir aynı şeyler anlatılacaktır.” (K4) 

“Robotlaşma her ne kadar verilen hizmeti standart bir seviyeye getirse de insan 

faktörünün yani hem hizmeti alanın hem de hizmeti verenin insan olduğunu 

unutmamak gerektiği kanısındayım. Yaşadığı ortamdan kısıtlı bir zaman için 
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ayrılan insanlar karşılarında makineden ziyade güler yüzlü bir insan görmeyi 

tercih ederler. Robot rehberlerin sunduğu performans mükemmel olsa bile 

insanların destinasyondan memnuniyetsiz bir şekilde ayrılacağına eminim.” (K11) 

 

Şekil 3: Turist Rehberlerinin Sektöre Uygunluk Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını 

Gösteren Model 

Turist rehberlerinin sektöre uygunluk temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında 

konaklama alt temasının 19 kez; yiyecek içecek alt temasının 14 kez; seyahat alt temasının 8 

kez; ulaşım alt temasının 7 kez; eğlence alt temasının ise 2 kez kodlandığı görülmektedir. 

Sektöre uygunluk teması toplamda 50 kez kodlanmış olup en fazla kodlanan ana tema olma 

özelliğine sahiptir. Katılımcılar robot rehberlerin kullanımına yönelik en uygun sektörün 

konaklama ve yiyecek içecek olduğunu belirtmektedir. Sektöre uygunluk ana temasına yönelik 

katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Konaklamada daha etkili olabilir diye düşünüyorum. En azından müşterileri 

yönlendirmelerde daha rahat, daha etken hale gelebilir. Yiyecek içecek 

işletmelerinde de olabilir. Restoran hakkında bilgi verebilir veya yemek seçimi 

konusunda müşterilere yardımcı olabilir. Otelde de yine aynı şekilde belirli 

kullanım noktaları hakkında bilgi verilmesinde de kullanılabilir. Örneğin; havuzun, 

hamamın veya spanın kullanımının nasıl olabileceği ve hangi saatler arasında 

kullanılabileceği şeklinde bilgi verilebilir. Yine konaklamada otel rehberi gibi 

robot rehberler kullanılabilir ve otel hakkında detaylı bilgiler verebilirler.” (K1) 

“Özellikle konaklama ve ulaşım sektörünün robot rehber kullanımı için daha uygun 

olacağını düşünüyorum. Örneğin; bir otel işletmesinde otel rehberi olarak 

kullanılabilir. Otel hakkında standart bilgiler verebilir. Ulaşım sektöründe ise 

özellikle havaalanlarında check-in, check-out işlemlerinde veya uçağın kalkacağı 

kapıyı göstermede robot rehberlerden yararlanılabilir. Aslında kullanım alanı 

oldukça geniş görünmektedir. Seyahat ve turizm rehberliği alanında daha kısıtlı bir 
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kullanım öngörüyorum. Ancak kapalı mekanlarda yani müzelerde bir sesli rehber 

olarak kullanılabilir.” (K15) 

 

Şekil 4: Turist Rehberlerinin Güçlü Yönler Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını Gösteren 

Model 

Turist rehberlerinin güçlü yönler temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında standart 

hizmet alt temasının 12 kez; iş yükünü hafifletmesi alt temasının 6 kez; dil becerisi alt temasının 

5 kez; zaman tasarrufu sağlaması alt temasının 4 kez; sıfır hata alt temasının 4 kez; hijyenik 

olması alt temasının 3 kez; ağır işlerde kullanılması alt temasının ise 2 kez kodlandığı 

görülmektedir. Güçlü yönler temasının toplamda 36 kez kodlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

güçlü yönler teması en fazla kodlanan temalardan biri olup üçüncü sırada yer almaktadır. 

Bulgulara göre, katılımcılar robot rehberlerin en önemli avantajının standart hizmet verme 

olduğuna yönelik görüş bildirmişlerdir. Güçlü yönler ana temasına yönelik katılımcı 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Hijyeni sağlamada ve yoğunluğu azaltmada büyük avantaj sağlar. Örneğin; 

resepsiyondaki üç kişiyle büyük bir grubu karşıladığımızda bunun bekleme süresi 

can sıkıcıdır. Orada üç tane daha robot olsa check-in işlemini dijital şekilde 

yapmak isteyenleri robotlarla alsak, diğer taraftan bekleyen kişilerle iletişim 

kurulsa bence müşteri memnuniyetini arttırmada avantaj sağlar.” (K12) 

“Robot rehberler her dilde konuşabilirler. Bu durum turistlere kolaylık sağlar. 

Belli noktalarda standart hizmet verebilirler. Verdikleri hizmet hatasız olacağı için 

sıfır hatadan bahsetmek mümkün olacaktır. Ağır işlerde kullanılması da 

mümkündür. Çok yoğun turistin bulunduğu alanlarda kullanımı kolaylık ve zaman 

tasarrufu sağlayabilir. Turistler hizmet almak için çok beklememiş olur. Ayrıca 

konaklama ve yiyecek içecek sektöründe kullanılması oldukça hijyenik olur diye 

düşünüyorum.” (K15) 
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Şekil 5: Turist Rehberlerinin Zayıf Yönler Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını Gösteren 

Model 

Turist rehberlerinin zayıf yönler temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında 

memnuniyetsizlik alt temasının 8 kez; bilgi yetersizliği alt temasının 8 kez; hizmet kalitesi 

sorunu alt temasının 6 kez; iletişim eksikliği alt temasının 5 kez; samimiyetsizlik alt temasının 

4 kez; özel ilgi eksikliği alt temasının 4 kez; yüksek maliyet alt temasının ise 3 kez kodlandığı 

görülmektedir. Zayıf yönler teması toplamda 38 kez kodlanmış ve en fazla kodlanan ikinci ana 

tema olduğu saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu robot rehberlerin en büyük 

dezavantajının memnuniyetsizliğe neden olması ve verdiği bilginin yeterli olmaması olduğuna 

dair ifadelerde bulunmuşlardır. Zayıf yönler ana temasına yönelik katılımcı görüşlerine aşağıda 

yer verilmiştir. 

“Robot dediğimiz şey insan yapımı, hiçbir şekilde karşımızda muhatap olan yok, 

duygusu yok. Turizm endüstrisinde tamamen insan olmalı. Bunun bu şekilde olması 

iletişim eksikliğine neden olacağı için büyük bir dezavantajdır.” (K3) 

“Rehberlerin birçok rol ve görevi var. Yabancı dil bilgisi, diksiyon, genel kültür 

bilgisi, diğer kültüler hakkında kulaktan dolma bilgiler, ilk yardım vb. gibi 

alanlarda bilgiye ve beceriye sahip olmalıdır. Hatta espri yapma bile bir beceri 

sayılabilir. Turist kendisiyle ilgilenmeyen, her ihtiyacına aniden yetişmeyen bir 

sistemde asla memnun olmaz. Yani birçok turist özel ilgi istemektedir. Ancak 

robotların özel ilgi göstermesi ve geniş bir bilgi düzeyine sahip olması pek mümkün 

değil.” (K14) 
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Şekil 6: Turist Rehberlerinin Fırsatlar Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını Gösteren 

Model 

Turist rehberlerinin fırsatlar temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında farklı bir 

istihdam alanının oluşması alt temasının 6 kez; teknolojik bir ülke imajı yaratması alt temasının 

6 kez; hızlı iletişim kurma imkânı alt temasının ise 4 kez kodlandığı görülmektedir. Fırsatlar 

temasının toplamda 16 kez kodlandığı tespit edilmiştir. Nitekim fırsatlar teması en az kodlanan 

ana tema olma özelliğine sahiptir. Araştırma bulgularına göre, katılımcılar daha çok robot 

rehberlerin farklı bir istihdam alanının oluşmasına katkı sağlayacağını ve ülkelerin teknoloji 

açısından gelişmiş bir ülke imajı yaratacağını bir fırsat olarak ileri sürmektedir. Fırsatlar ana 

temasına yönelik katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Gelecekte turizm endüstrisinde robot rehberlerin artması misafirlerin alacağı 

hizmeti belli bir oranda standarda bağlayabilir ve daha hızlı iletişim kurulmasını 

kolaylaştırabilir. Personelin ruh durumu turistle olan iletişiminin değişmesine 

neden olurken, robotlar müşteri isteklerine hızlı bir şekilde dönüş yapabilirler. Yani  

iletişim süreci daha hızlı olabilir.”  (K11) 

“Mühendis, tekniker, yazılımcı vb. gibi iş kollarında çalışanlar turizm 

endüstrisinde de istihdam edilebilirler. En önemli fırsatı ise ülke olarak 

oluşturduğumuz imajımız olur. Teknolojiden geri kalmamış ve hatta her 

imkanından yararlanmış, ileriye dönük, modern bir ülke imajına sahip olabiliriz. 

Turistler böyle bir ülkeden daha fazla hoşlanacaktır.” (K15) 
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Şekil 7: Turist Rehberlerinin Tehditler Koduna İlişkin Görüşlerinin Dağılımını Gösteren 

Model 

Turist rehberlerinin tehditler temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında istihdam 

sorunu alt temasının 15 kez; insan gücüne ihtiyacın azalması alt temasının 9 kez; iş aksamaları 

alt temasının 5 kez; belirli mesleklerin yok olması alt temasının 5 kez; turist sayısında azalma 

alt temasının ise 4 kez kodlandığı görülmektedir. Tehditler alt teması toplamda 38 kez 

kodlanmış ve tıpkı zayıf yönler teması gibi en fazla kodlanan ikinci ana tema olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcılar robot rehberlerin gelecekte neden olacağı en büyük tehditin işsizlik ve 

insan gücüne ihtiyacın giderek azalması olacağını bildirmişlerdir. Tehditler ana temasına 

yönelik katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Gelecekte robotların bozulması durumunda iş aksamaları olabilir. Örneğin; bir 

otelde, restoranda yada bir müzede böyle bir durumla karşılaşılabilir. Robot rehber 

büyük bir gruba otel hakkında bilgi verirken bozulması halinde acilen yerine bir 

çalışanın bakması ve grupla ilgilenmesi gerekecektir. Aksi takdirde iş aksamaları 

daha büyük olumsuzluklara neden olur.” (K3) 

“Açıkçası en büyük tehdit çalışanların istihdamına yönelik olabilir. Özellikle 

maliyet açısından kendisini düşünen turizm işletmeleri on kişi çalıştırmak ve 

onların maaşını, yemeğini, sigortasını ödemek yerine aynı işi yapan bir robot 

alarak maliyetini düşürebilir. Bu da on kişinin işsiz kalması demektir.” (K10) 
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Şekil 8: Turist Rehberlerinin Robot Rehberlerin Geleceği Koduna İlişkin Görüşlerinin 

Dağılımını Gösteren Model 

Turist rehberlerinin robot rehberlerin geleceği temasına ilişkin görüşlerinin dağılımına 

bakıldığında uzun vadede yaygınlaşması alt teması 15 kez kodlanırken; kapalı mekânlarda 

kullanılması alt teması 3 kez kodlanmıştır. Robot rehberlerin geleceği temasının toplamda 18 

kez kodlandığı, en az kodlanan temalardan biri olduğu ve beşinci sırada yer aldığı saptanmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre, birçok katılımcı robot rehberlerin Türkiye’de yaygınlaşmasının çok 

uzun zaman alacağını ve turizm endüstrisinde kullanımının çok rağbet görmeyeceğini 

bildirmiştir. Robot rehberlerin geleceği ana temasına yönelik katılımcı görüşlerine aşağıda yer 

verilmiştir. 

“Türkiye’de gelecekte müzelerde robot rehberleri daha sık göreceğimizi 

düşünüyorum. Bu durum aslında çok büyük müzeler için oldukça avantajlı olabilir. 

Çünkü bir rehberin oraya gidip her eseri tek tek detaylı şekilde bilmesi, anlatması 

zaman olarak da mümkün değil. Ama içerde bir robot olursa, misafire eşlik edebilir 

ve misafir robotlardan maksimum verim alabilir.” (K2) 

“Bence bu tür uygulamalar Türkiye’de sınırlı olacak. Özellikle altyapı sorunlarının 

olduğu bir yerde robotların her yeri sarması pek mümkün değil. Ama çok çok ilerde 

neden olmasın. Türkiye gelişmekte olan bir ülke sonuçta. Belki on sene sonra 

olmayabilir ama ileride Türkiye’nin teknoloji açısından hangi aşamada olacağını 

bilemeyiz.” (K10) 
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Şekil 9: Robot Rehberlere Yönelik Alt Temaların İstatistiği 
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Performans düzeyi, sektöre uygunluk, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler ve robot 

rehberlerin geleceği ana temalarına ait istatistiki sonuçlara Şekil 9’da yer verilmiştir. Her bir 

temaya ait alt temaların kodlanma sıklıklıkları yüzdesel olarak görünmektedir. Performans 

düzeyi temasına ait düşük performans alt temasının kodlanma sıklığının %61.9; yüksek 

performans alt temasının ise %38.1 olduğu belirlenmiştir. Sektöre uygunluk temasına ait 

konaklama alt temasının kodlanma sıklığının %38; yiyecek içecek alt temasının %28; seyahat 

alt temasının %16; ulaşım alt temasının %14; eğlence alt temasının ise %4 olduğu saptanmıştır. 

Güçlü yönler temasına ait standart hizmet alt temasının kodlanma sıklığının %33.3; iş yükünü 

hafifletmesi alt temasının %16.7; dil becerisi alt temasının %13.9; sıfır hata alt temasının 

%11.1; zaman tasarrufu sağlaması alt temasının %11.1; hijyenik olması alt temasının %8.3; 

ağır işlerde kullanılması alt temasının ise %5.6 olduğu tespit edilmiştir. Zayıf yönler temasına 

ait bilgi yetersizliği alt temasının kodlanma sıklığının %21.1; memnuniyetsizlik alt temasının 

%21.1; hizmet kalitesi sorunu alt temasının %15.8; iletişim eksikliği alt temasının %13.2; özel 

ilgi eksikliği alt temasının %10.5; samimiyetsizlik alt temasının %10.5; yüksek maliyet alt 

temasının ise %7.9 olduğu görünmektedir. Fırsatlar temasına ait farklı bir istihdam alanının 

oluşması alt temasının kodlanma sıklığının %37.5; teknolojik bir ülke imajı yaratması alt 

temasının %37.5; hızlı iletişim kurma imkanı alt temasının ise %25 olduğu belirlenmiştir. 

Tehditler temasına ait istihdam sorunu alt temasının kodlanma sıklığının %39.5; insan gücüne 

ihtiyacın azalması alt temasının %23.7; belirli mesleklerin yok olması alt temasının %13.2; iş 

aksamaları alt temasının %13.2; turist sayısında azalma alt temasının ise %10.5 olduğu 

saptanmıştır. Son olarak robot rehberlerin geleceği temasına yönelik alt tema istatistiğine 

değinilecek olunursa uzun vadede yaygınlaşması alt temasının kodlanma sıklığının %83.3; 

kapalı mekanlarda kullanılması alt temasının ise %16.7 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçların araştırmada elde edilen diğer bulgularla benzer olduğu ve yapılan analiz ile 

sonuçların doğrulandığı görünmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 
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Teşekkür 

“Turist Rehberleri Robot Rehberler Hakkında Ne Düşünüyor? Fenomenolojik Bir Araştırma” 

adlı çalışmanın gerçekleşmesi için turist rehberleri ile görüşme yapılmış ve araştırma konusuna 

yönelik veriler toplanmıştır. Araştırmaya olan katkılarından dolayı turist rehberlerine teşekkürü 

bir borç bilirim. 
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