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Uluslararası hakemli dergimiz, Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nin üçüncü cilt 

ikinci sayısını siz değerli okuyucularımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımız, 1 

araştırma makalesi, 3 kitap tanıtımı ve 1 kongre değerlendirme yazısından oluşmaktadır. Bu 

sayımızdaki çalışmaları, büyük bir zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz.  

H. Atay ve C. Işık tarafından gerçekleştirilen çalışma, bisiklet turistlerinin Türkiye gezilerinde 

dikkat ettikleri unsurları ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla üye sayısı en fazla olan ve 

Türkiye hakkında görüşlere yer verilen beş blog sayfasındaki toplam 26 turistin görüşü içerik 

analizi ile incelenmiştir. İçerik analizi neticesinde “vize olanakları”, “yolların kalitesi”, 

“manzaralar”, “konaklama olanakları”, “restoranlar ve yiyecek içecek”, “insanlar”, “uygun 

zaman”, “iklim koşulları”, “donanım” ve “hayvanlar” olmak üzere on tema tespit edilmiştir. 

Söz konusu temalar arasında “yolların kalitesi”, “insanlar”, “konaklama olanakları” ve 

“restoranlar”, bisiklet turistlerinin en fazla yorum yaptığı temalar olmuştur.  

Kitap tanıtımı bölümünde Z.N. Akyürekli, F.Ö. Güzel’in editörlüğündeki “Anadolu Halk 

Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar” isimli kitabın 

tanıtımını yaparken M. Ateş, Ö. Zorlu ve H. Kurnaz’ın editörlüğündeki “Turist Rehberliğine 

Yönelik Mimari Yapılar 1” isimli kitabın tanıtımını yapmıştır. Ayrıca G. Keskin, editörlüğünü 

H. Atay ve T. Ayyıldız’ın yaptığı “Nitel Araştırma Yöntemleri” isimli kitabı tanıtmıştır. Bunun 

yanı sıra, M.Y. Çetinkaya, Pamukkale Üniversitesi tarafından 30 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi hakkında bir değerlendirme 

yazısı kaleme almıştır.  

Bu sayımıza katkı sağlayan yazarlarımıza ve çalışmaları büyük bir titizlikle değerlendiren 

saygıdeğer hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Haziran 2023 sayımızda, birbirinden 

değerli çalışmaları sizlerle buluşturmayı temenni eder, sizin ve ailenizin yaklaşan yeni yılını en 

içten dileklerimizle kutlarız.  
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Editör 
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INTRODUCTION 

 

It is a great pleasure for us to present the second issue of third volume of our international peer-

reviewed journal, Journal of Qualitative Tourist Guiding Research. This issue comprises of one 

research article, three book reviews and one conference evaluation report. We hope that you 

will enjoy reading all the studies in this issue. 

The study carried out by H. Atay and C. Işık aims to reveal the factors that bicycle travelers pay 

attention to during their trips to Turkey. For this purpose, 26 bicycle travelers’ opinions in the 

five blogs having the highest number of members were analyzed by content analysis. As a result 

of the analysis, ten themes have been identified. Those are “visa facilities”, “road qualities”, 

“scenery”, “accommodation facilities”, “restaurants and food & beverage”, “people”, 

“appropriate time”, “climate conditions”, “equipment” and, “animals”. Among those themes, 

“road quality”, “people”, “accommodation facilities” and “restaurants” are the ones which have 

mostly been commented by the bicycle travelers.  

In the book review section, Z.N. Akyürekli introduces the book entitled “Anadolu Halk 

Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Köken ve Yansımalar” edited by F.Ö. Güzel 

while M. Ateş introduces the book entitled “Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar I” 

edited by Ö. Zorlu and H. Kurnaz. Furthermore, G. Keskin introduces the book entitled “Nitel 

Araştırma Yöntemleri” which was edited by H. Atay and T. Ayyıldız. In addition, M.Y. 

Çetinkaya has written an evaluation report about the 5th National Tourist Guidance Congress 

held by Pamukkale University on September 30- October 2, 2022. 

We would like to thank all the authors having contributed to this issue and our esteemed 

reviewers who reviewed the papers meticulously. We hope to bring you valuable studies in the 

following issue to be published in June 2023 and we wish you and your family happy New 

Year, 

With kindest regards, 
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Editor 

 

 

 

 


