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Öz 

Müze ve ören yerlerinde sıkça kullanılmaya başlayan teknolojik uygulamalardan biri “audio-guide 
(sesli rehber)” uygulamasıdır. Bu çalışma turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan audio-
guide teknolojisi hakkında düşüncelerini belirlemeye yönelik yapılmıştır. Müze, ören yeri, saray ve 
köşk gibi tarihi ve turistik mekânlarda kullanılan audio-guide teknolojisi hakkında bilgi verilecek ve bu 
teknolojinin turu, turistleri ve turist-rehber ilişkilerini nasıl etkileyeceği, etkin bir gezi için neler 
yapılabileceği ortaya konmuştur. Çalışma verileri 2019 yılı Haziran ayında 23 turist rehberinden 
görüşme formu yaklaşımıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Turist rehberlerinin 
büyük bir çoğunluğunun, Dolmabahçe Sarayı’nda uygulanan audio-guide uygulamasına dönük 
olumsuz bir tutum sergiledikleri, turist rehberliği hizmetini engelleyici bir unsur olarak gördükleri 
belirlenmiştir. Audio-guide teknolojisinin etkin bir gezi için gerekli durumlarda tamamlayıcı bir destek 
aracı olarak kullanılması gerektiği önerisi ile son bulmaktadır. 
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Abstract 

One of the technological applications that are frequently used in museums and ruins is the “audio-
guide” application. This study was carried out to determine the opinions of the tourist guides about the 
audio-guide technology used in Dolmabahce Palace. In the study, information will be given about the 
audio-guide technology used in historical and touristic places such as museums, ruins, palaces and 
mansions. In addition, it will be revealed how this technology will affect the tour, tourists and tourist-
guide relationships, what can be done for an effective trip. The study data were collected from 23 tourist 
guides in June 2019 using the interview form approach. The data were subjected to content analysis. It 
has been determined that the vast majority of tourist guides exhibit a negative attitude towards the 
audio-guide application implemented in Dolmabahce Palace, and they see this application an obstacle 
factor in tourist guidance service. It ends with the suggestion that audio-guide technology should be 
used as a complementary support tool for an effective trip. 
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