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Çalışmanın amacı turizm rehberliği akademik yazın alanının uluslararası güncel durumunu
bibliyometrik olarak ortaya koymaktır. Web of Science (WOS) Social Sciences Index’te
2022’den geriye doğru yıllar itibariyle tarama yapılmıştır. İncelenen 7591 makaleden,
çalışma kapsamına uygun 245 makale analiz edilmiştir. Nitel ve nicel karma bir yöntemle
yürütülen çalışmanın nicel analizinde Microsoft Excel, nitel analizinde Wordstat Provalis
9.0.8 programları kullanılmıştır. Sonuçta makalelerin öz içeriği bakımından eksik olduğu,
çalışmaların daha çok nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapıldığı, ortama referans
sayısının 57,514 olduğu, 2010’dan sonra yayınlanan makale sayısında artış gözlendiği,
makalelerin daha çok turizm, işletme yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, çevre bilimleri
disiplinlerinde yapıldığı, iki yazarlı makalelerin diğerlerine göre çok sayıda olduğu,
uluslararası alan yazına en fazla katkının Amerika Birleşik Devletleri menşeli yazarlar
tarafından yapıldığı ve konuların daha çok turizm deneyimi, rehber ve turist davranışları,
tercümanlık(yorumlama) hizmetleri, kültürel miras ve sit alanları, sürdürülebilir turizm,
dijital ve online rehberler, rehber performansı ve tatmin üzerine yoğunlaştığı görülmüştür.
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The aim of the study is to bibliometrically reveal the current international status of the
academic literature on tourism guidance. Web of Science (WOS) Social Sciences Index has
been searched backwards from 2022 by years. Out of 7591 articles examined, 245 articles
suitable for the scope of the study were analyzed. In the study conducted with a mixed
method, Microsoft Excel was used in quantitative analysis and Wordstat Provalis 9.0.8
program was used in qualitative analysis. As a result, it has been observed that the articles
were deficient in terms of their abstract content, the studies were mostly carried out using
the qualitative research method, the average reference number was 57,514, there has been
an increase in the number of articles published after 2010, the articles were mostly written
in the disciplines of tourism, business management, education, sociology, psychology, and
environmental sciences, there are more articles with two authors compared to others, the
most contribution to the international literature has been made by authors from the United
States and subjects have mostly focused on tourism experience, guide and tourist behaviour,
interpreting services, cultural heritage and sites, sustainable tourism, digital and online
guides, guide performance and satisfaction.
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