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Öz 

Çalışmanın amacı; turist rehberliği mesleğinin güncel sorunlarını ve turist rehberlerinin turizm 
sektörünün mevcut durumuna yönelik bakış açılarını belirlemektir. Veriler, 2018 yılı Kasım ve Aralık 
aylarında 28 turist rehberinden görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Görüşmeyi kabul eden turist rehberleri turizm sektörünün güncel sorunlarını: güçlü imaj 
eksikliği, tanıtım yetersizliği, sektörün mevsimsellik özelliği, yurtdışı tanıtım eksikliği, her şey dahil 
sisteminin varlığı, turizm çeşitlendirilmesindeki eksiklikler olarak ifade etmişlerdir. Rehberlerin 
mesleki sorunları olarak; seyahat acentalarının taban rehberlik ücretlerini ödemekten kaçınması, kaçak 
rehberlik faaliyetleri, meslek etiği yoksunluğu, üniversite ve belediyelerin rehbersiz tur düzenleme 
faaliyetleri öne çıkan sorunlar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca rehberlerin, alan kılavuzluğu ile kaçak 
rehberliği mesleğe dönük bir tehlike olarak gördükleri ve olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları 
belirlenmiştir. Çalışma, turist rehberliği hizmetinin daha etkili ve verimli hale getirilmesinde meslek 
yasasının eksiklerinin giderilmesi, sektör paydaşlarının daha aktif rol üstlenmeleri gerektiği, TUREB 
(Türkiye Turist Rehberleri Birliği) ve meslek odalarının faaliyetlerini yeniden düzenlemeleri gerektiği 
şeklinde öneriler ile son bulmaktadır. 
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Abstract 

The aim of this study is to find out the current problems in tourist guiding and the perspective of tourist 
guides about the current situation of the tourism sector. Data were collected via interview form 
approach from 28 tour guides which was held in November 2018 - December in 2018. The data were 
subjected to content analysis. According to tourist guides the current problems in tourism sector are: 
lack of strong image, lack of advertisement, seasonality, lack of international marketing, the existence 
of all-inclusive system and deficiencies in tourism. Travel agencies avoid paying basic guidance fees, 
illegal guidance activities, lack of professional ethics, unguided tour organization activities of 
universities and municipalities are featured problems mentioned by tourist guides in tourist guiding 
profession. It is also determined that tourist guides have a negative perspective about open field 
guidance and illegal guidance. The study concludes with recommendations to eliminate the deficiencies 
of the occupational law in order to make the tour guiding service more efficient and effective, to 
reorganize the activities of TUREB and the chambers of the sector to take a more active role.        
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