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Öz
Turist rehberleri hizmet ettikleri ülkenin kültür elçileri olarak görülmektedirler. Yemek kültürü de
genel kültür içinde bir alt kültür olarak değerlendirildiğinde turist rehberlerinin hizmet ettikleri yabancı
grupla olan gastronomi iletişimleri büyük önem arz etmektedir. Paket turlarda ya da günübirlik
turlarda turist rehberlerinin grupları yeme içme etkinlikleri için nasıl yönlendirdikleri bu noktada
önemli ve dikkate değer bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma bu keşifsel yönüyle
gastronomi literatüründe kritik bir boşluğu dolduracaktır; buna ek olarak turist rehberlerinin
gastronomi yaklaşımlarının anatomisini ortaya çıkaracağı için turist rehberliği pratiğinin gastronomi
yapısının anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Araştırma
alanı 32 turist rehberinden oluşmaktadır. Veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
faydalanılmıştır. Toplanan veri içerik analizine tabi tutularak belirli temalar altında sınıflandırılmıştır.
Sonuç olarak turist rehberinin bir turda grubu yönlendirmesi grubun büyüklüğüne bağlıdır. Büyük
gruplarda açık büfe yemek olanakları veya kapasitesi büyük ve hızlı hizmet sunan restoranlar tercih
edilmektedir. Bunların yanında turistlerin öncelikli kriteri temizlik ve hijyendir.

*Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen 4. Uluslararası
Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinde sunulmuştur.
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Abstract
Tourist guides serve as a bridge between the culture of the tourist they serve and the culture of their
country of origin. At this point, how tourist guides guide groups for eating and drinking activities in
package tours emerges as an important and remarkable research question. This exploratory aspect of
the study will fill a critical gap in the gastronomic literature. In addition, it will provide an
understanding of the gastronomic structure of tourist guidance practice as it will reveal the anatomy of
the gastronomic approaches of tourist guides. This study was designed with qualitative research
approach. Observations and possible directions of the tourist guides about the gastronomic experiences
of the tourists constitute the research question. Semi-structured interview technique was used for data
collection. The collected data were subjected to content analysis and grouped under certain themes. As
a result, the tour guides guiding group in a tour depends on the size of the group. In large groups, buffet
dining facilities or restaurants with large capacity and fast service preferred. In addition, the priority
criteria of tourists are cleaning and hygiene.
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