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Turizm endüstrisinde ülke imajını yansıtan ve doğru bilgilerle turistlerin zihinlerinde
ülkenin sosyokültürel imajını inşa eden turist rehberlerinin bir turu gerçekleştirirken tarihi
ve kültürel turizm pratiklerindeki anlatımlarının dayandığı bilgi kaynakları önem arz
etmektedir. Ayrıca, turist rehberlerinin kullandığı bilgi kaynaklarının neler olduğu, hangi
kaynakların daha çok tercih edildiği tüm turist rehberliği uygulamaları için önemlidir. Bu
kaynakların tespitinin, gelecekte hem turist rehberlerine bilgilerinin doğruluğunu teyit etme
ve geliştirme fırsatı hem de kullanılan bilgi kaynakları konusundaki literatüre kaynak bir
araştırma olarak katkı sağlaması beklenmektedir. Bu araştırmada turist rehberlerinin
kullandığı bilgi kaynaklarının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan bilgi
kaynakları ve turist rehberlerinin en çok kullandığı yayın türleri ile demografik özellikler
arasındaki ilişkiler çoklu uyum analizi ile ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
turist rehberlerinin en çok her turda elde ettiği kişisel deneyimler sonucu bilgiler ve
destinasyona ilişkin öğrendiği güncel bilgileri kullanıldığı saptanmıştır. Ek olarak, turist
rehberlerinin en fazla internet, rehber kitapları, arkeoloji ve tarih kitapları yayınlarından
öğrendikleri bilgileri kullandıkları tespit edilmiştir.
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While managing a tour the tourist guides, who reflect the image of the country in the tourism
industry and build the sociocultural image of the country in the minds of tourists with correct
information, the sources of information on which the expressions of historical and cultural
tourism practices are based of important. In addition, what are the sources of information
used by the guides are important for guidance professional practices. The determination of
this is the opportunity to both confirm and improve the information provision to the guides
in the future and contribute as a resource research to the sources of information. In this
study, it was aimed to determine the sources of information used by tourist guides and to
examine the differentiation of sources according to the demographic characteristics of
tourist guides. In the scope of this purpose, relationships between the information sources
and the types of publications most frequently used by tourist guides and demographic
characteristics were revealed by multiple cohesion analysis. According to the results, it was
determined that the most recent information learned about the destination and the
information obtained from the personal experiences of the tourist guides during each tour
were used the most. Moreover, it was found that tourist guides mostly used the information
they learned from the internet, archeology and history books publishers.
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