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Öz
Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında “termal turizm”
alanında yayımlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, çalışmada
1988-2018 yılları arasında termal turizm ile ilgili yayımlanan 65’i yüksek lisans tezi ve 11’i doktora tezi
olmak üzere toplam 76 lisansüstü tezi araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Bu tezler, “tamamlandığı
yıl”, “üniversitesi”, “enstitüsü”, “anabilim dalları”, “kullanılan anahtar kelimeler”, “araştırma
yöntemleri”, “veri toplama teknikleri”, “örneklem grubu” ve “araştırma konuları” kriterlerine göre
incelenmiştir. Lisansüstü tezlerle ilgili bu bilgiler SPSS programına yüklenerek, verilerin sıklık ve yüzde
analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yüksek lisans düzeyindeki araştırmaların doktora
düzeyindeki araştırmalara kıyasla ağırlıkta olduğu; termal turizm ile ilgili en fazla tezin Afyon
Kocatepe Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı belirlenmiştir. Tezlerin çoğunluğunun özellikle İşletme
Anabilim Dalı altında gerçekleştirildiği; yönetim ve organizasyon disiplinine yönelik konuların da ilk
sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Tezlerin araştırma yöntemleri incelendiğinde en çok nicel yöntemin
ve anket tekniğinin tercih edildiği; örneklem gruplarında ise en fazla yerli turistlerin yer aldığı
görülmüştür.
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Abstract
In this study, bibliometric analysis of postgraduate theses which are published in the field of “thermal
tourism” in database of Higher Education Institution National Thesis Center (YÖKTEZ) was
performed. For this purpose, a total of 76 postgraduate theses, 65 master theses and 11 doctoral
dissertation which were published related to thermal tourism between 1988-2018, were included in the
scope of the study. These theses were reviewed according to “the year completion”, “university”,
“institute”, “departments”, “used keywords”, “research methods”, “data collection techniques”,
“sample group” and “research subjects” criteria. This information related to postgraduate theses were
loaded to SPSS program to make frequency and percentage analyses of the data. According to research
findings, it was determined that the number of master studies were more than the studies at doctorate
level; and that the theses related to thermal tourism were most prepared within Afyon Kocatepe
University. It was identified that most of the theses were particularly made under Business
Management department; and that the topics towards management and organization discipline ranked
first. When research methods of the theses are reviewed, it is observed that quantitative method and
questionnaire technique were preferred the most; and that local tourists were the most included ones
in sample groups.
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