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Öz
Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Tarama merkezi veri tabanında turizm eğitimi ile ilgili hazırlanmış tezler
incelenerek, turizm eğitiminin gelişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, turizm eğitimi
alanında YÖK Ulusal Tez tarama merkezinde “turizm eğitimi” anahtar sözcüğü ile tarama yapılmış;
191 tez bulunmuş ancak yapılan incelemeler sonucunda 139 tezin turizm eğitimi ile ilgili olduğu tespit
edilmiştir. Turizm eğitimi alanında yapılan tezlerin taranması sonucunda ulaşılan çalışmalar çeşitli
parametreler açısından bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Parametreler; üniversite, enstitü,
akademik düzey, anahtar kelimeler, yıllar, sayfa sayısı, araştırma yöntemi ve tez konularıdır. Analiz
sonucunda tezlerin en fazla; yüksek lisans düzeyinde, Gazi Üniversitesinde, Sosyal Bilimler
Enstitülerinde, 2015-2019 yılları arasında, 101-150 sayfa aralığında, nicel yöntemlerle, turizm eğitimi
anahtar sözcüğü ve genel turizm eğitimi konusunda yazıldığı belirlenmiştir. Genel olarak turizm
eğitimi konusunda yazılan tezlerin 2000 yılından sonra büyük bir artış gösterdiği, turizm eğitimi
konulu tezlerin daha çok lisans düzeyine odaklandığı, konusu lisansüstü turizm eğitimi olan tez ise
yazılmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de turizm eğitiminin genel bir
değerlendirilmesi yapılmış ve yapılacak yeni araştırmalara bir perspektif sunulmuştur.
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Abstract
In this study, it is aimed to analyze the postgraduate thesis written on tourism education on Council of
Higher Education’s National Thesis Center’s database to produce tourism education’s development
(YÖK). For this reason, it was scanned by the keyword “tourism education” on Council of Higher
Education’s National Thesis Center’s in Turkey and found 191 theses but only 139 of them was about
tourism education. The thesis was bibliometrically analyzed by various parameters. The parameters
were the name of university and institute, the academic level, keywords, years of the thesis, the number
of thesis, research method and thesis subject. The result of analyze has been the most determined that
the most master degree, Gazi University, Social Studies Institute, between the years 2015-2019, 101-150
pages, quantitative method, the keyword of tourism education. In general, it has been determined that
theses on tourism education have increased considerably after the year 2000, theses on tourism
education focus more on undergraduate level, and theses on graduate tourism education are not
written. In this context the thesis about tourism education in Turkey was evaluated generally and a
perspective suggested for the new future researches.
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