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Bu çalışmada, ülkemizdeki tarım turizmi konulu lisansüstü araştırmaların geçmişi ve
gelişiminin ortaya konması amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi (YÖKTEZ)
veri tabanında yer alan tarım turizmi konulu tezler araştırılmıştır. Nitel araştırma
yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmada, 19 lisansüstü tez çeşitli
parametreler kapsamında değerlendirilerek bibliyometrik analiz tekniği ile incelemeye
alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Analiz kapsamında; tezlerin dağılımları, türleri, yılları, üniversiteleri, enstitüleri, anabilim
dalları, danışman unvanları, sayfa sayıları, kaynakça sayıları ile türleri, anahtar kelimeleri
ve yöntem içerikleri ile ilgili bulgular elde edilmiştir. Tarım ve turizm konulu lisansüstü
araştırmalar göstermektedir ki; agro-turizm ve çiftlik turizmi temalı çalışmalar da tarım
turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal arazilerin optimum kullanımı
açısından tarım ve turizm endüstrilerinin işbirliği gerekmekte olup, disiplinler arası
çalışmaların da her iki endüstriyi etkili hale getirebileceği önerilmektedir. Araştırmanın
ulusal literatürde tarım turizmi konulu ilk bibliyometrik deneme olması çalışmanın
özgünlüğünü, niteliğini ve önemini artırıcı etkenlerdir.
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In this study, in order to reveal the history and development of the graduate studies in the
field of agricultural tourism in our country, the theses on agricultural tourism in the database
of Higher Education Institution Thesis Center were investigated. In the research conducted
in, one of the qualitative methods, the screening model, 19 graduate theses are evaluated
within the scope of various parameters were examined by bibliometric analysis technique.
The data obtained were analyzed and interpreted by content analysis technique. Within the
scope of analysis; distribution, types, years, universities, institutes, departments, consultant
titles, page numbers, reference numbers and types, keywords and methods contents of
thesis were obtained. Graduate researchs about agriculture and tourism shows that; the
studies about agro-tourism and farm tourism are also considered within the scope of
agricultural tourism. In addition, it is suggested that the interdisciplinary studies can make
both industries effective in terms of optimum use of agricultural land and cooperation
between agriculture and tourism industries. The research is the first bibliometric experiment
on agricultural tourism in the national literature, so that the factors increase the authenticity,
quality and importance of the study.
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