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Turizm endüstrisinde ekoturizm hızlı bir yükseliştedir ve bu durum turizm
sisteminde yer alan paydaşlara bazı görevler yüklemektedir. Doğal alanların
korunması pek çok kesim için yarar sağlamaktadır. Turist rehberleri de bu
yararlanıcılar arasında gösterilebilir. Bu yararlar sorumlulukları da beraberinde
getirmekte; doğal kaynakların sürdürülebilirliği adına turist rehberlerine büyük
sorumluluklar düştüğü kabul edilmektedir. Bu çalışma, rehberlerin rol ve
sorumluluk algıları ile ekoturizm konusundaki tutumlarını araştırmayı
amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri
olan anket tekniği turist rehberlerine uygulanmıştır. Araştırma verileri; veri analiz
programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; turist
rehberlerinin doğal çevreye yönelik algıları ve doğa turlarında rol ve
sorumluluklarına dair algıları yüksektir. Ziyaretçi farkındalığı, anlatım içeriği,
doğal çevreye yönelik boyutları ile cinsiyet ve çalışma şekli arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca çevreye yönelik genel tutum ölçeği ile eko
turlarda turist rehberlerinin görev ve sorumluluklarına dair alt faktörler arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
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Ecotourism is fastly increasing in tourism industry and this increasing brings some
responsibilities to tourism shares. Protecting the natural areas gains benefits to us.
Tour Guides are also crucial actor in tourism with this responsibilities. This study
aims to explore tour guides’ perceptions of their role and responsibilities and
attitudes for ecotourism. As a research method, Survey method, being One of the
quantitative research method is applied to tour guides. According to results;
perceptions of tourist guides about the natural environment and their perceptions of
their role and responsibilities in nature tours are high. There was a significant
difference between visitor awareness, narrative content, dimensions towards
natural environment and gender and working style. Furthermore, a positive
relationship was found between the general attitude scale for the environment and
the sub-factors related to the duties and responsibilities of the tourist guides in the
eco-tours.
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