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Tezler, lisansüstü eğitimin en önemli çıktılarıdır. Yazılan tezlerin odaklandığı konular,
çalışılan bilim dallarındaki bilgi ve tecrübe birikiminin durumuyla ilgili net sonuçlar ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye Ulusal Tez Merkezi’nde 2019 yılına kadar
yayımlanmış olan turizm konu başlığı altında çevre, pazarlama, rekreasyon, yönetim,
sürdürülebilir ve sürdürülebilirlik anahtar kelimeleri yer alan tüm tezler incelenmiş ve
tezlerin bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu yönüyle bu çalışma ulusal
indeks kapsamında, yazılan tezlerin turizm yazınına katkısını belirlemeyi hedeflemektedir.
Araştırmada bu amaca paralel olarak, ayrıca yıllara göre belirtilen anahtar kelimelerle
alakalı hazırlanan tezlerin sayıları ve yüksek lisans ve doktora tezi olarak da
sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda konuyla ilgili 1982 -2019 yılları arasında doğrudan Ulusal
Tez Merkezi’ne kayıtlı toplam 252 tezin olduğu tespit edilmiş ve bunlardan 201 tanesinin
yüksek lisans tezi ve 51 tanesinin de doktora tezi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca belirtilen
yıllarda en çok tez 2018 yılında yayımlanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde en çok tercih
edilen konunun sürdürülebilir ve sürdürülebilirlik olduğu tespit edilmiştir.
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Dissertations are the most important outcomes of postgraduate education. The topics on
which the theses focus reveal clear conclusions about the background state of knowledge
and experience in the disciplines studied. In this study, all the dissertations that were
published in Turkey's National Dissertation Centre until 2019, under the heading of tourism
consisting the key words environment, marketing, recreation, management, sustainable and
sustainability, were examined and a bibliometric analysis of these dissertations have been
aimed. In this respect, this study aims to determine the contribution of these dissertations
to the tourism literature within the scope of national index. In parallel with this aim,
concerning the highlighted key words, the numbers of the dissertations were defined, and
they were classified whether being master's or doctoral dissertations according to years. In
this context, it was determined that there were 252 dissertations directly registered to the
National Dissertation Center between 1982-2019 and 201 of them were master's
dissertations and 51 of them were doctoral dissertations. What’s more, by far the greatest
number of dissertations were published in 2018 within the mentioned period. As a result of
the study, it has been determined that the most preferred subjects are sustainable and
sustainability.
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