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Kongreler, bireylerin fikir alışverişinde bulunmak ya da bilgi edinmek amacıyla çağrılı olarak ulusal ve
uluslararası düzeyde hazırlanan aynı veya farklı birtakım gruplardan oluşmaktadır. Çalışmada
akademisyenlerin ulusal turizm kongrelere katılım nedenleri ve kongrelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri ele alınmıştır. Çalışmanın evrenini 15.,16.,17.,18.,19.,20. Ulusal Turizm Kongrelerine (UTK)
katılan katılımcılar oluşturmaktadır. Toplamda 1081 kişiye elektronik posta aracılığıyla yarı yapılandırılmış
anket formu gönderilmiş, 256 katılımcı geri dönüş sağlamıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların ulusal
turizm kongrelerine katılım nedenleri ortaya konulmuş, kongrede ücretle, organizasyonla ve diğer
karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Akademisyenlerin ulusal turizm
kongrelerine katılım nedenleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde; en fazla bildirileri dinlemek, bildiri sunumu
yapmak, kongre deneyimlemek, akademik yayın yapmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla katıldıkları
görülmüştür. Araştırmaya katılan akademisyenlerin ulusal turizm kongrelerinden elde ettikleri katkılara
ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde en fazla güncel ve farklı konularda bilgi sahibi olmak, yeni
arkadaşlıklar edinmek, sunum becerisini geliştirmek olarak ilk sıralarda yer almıştır. Akademisyenlerin
ulusal turizm kongrelerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde ise, en çok
karşılaştıkları sorunların katılım ve konaklama ücretlerinin yüksek olması, yolluk ve yevmiye ücretlerinin
ödenmemesi, oturumlara katılımın az olması bildiri sonrası gelen eleştirilerin sübjektif olması ve
bilimsellikten uzak oluşu ve kongre programında yaşanan gecikmeler olduğu görülmektedir.
Akademisyenlerin ulusal turizm kongrelerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile ilgili
görüşleri incelendiğinde; konaklama ve kongre ücretlerinin azaltılması, çok bildiriden ziyade nitelikli
bildirilerin kabul edilmesi ve sunulması, paralel oturum sayısının azaltılması ilk sıralarda yer almaktadır.
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The congresses consist of the same or a different set of groups prepared nationally and internationally for
individuals to exchange ideas or obtain information. In the study, the reasons of academicians' participation
in national tourism congresses, problems encountered in congresses and solution suggestions were
discussed. The universe of the study is 15, 16, 17, 18, 19, 20. Participants in the National Tourism
Congresses (UTK) are formed. A semi-structured questionnaire was sent to 1081 people in total via
electronic mail, 256 respondents returned. As a result of the research, the reasons for participation of the
participants in national tourism congresses were revealed, and solutions were offered for the price,
organization and other problems encountered in the congress. When the opinions of the academicians about
the reasons for participating in national tourism congresses are examined; It has been observed that they
mostly attend to listen to papers, make presentations, experience congresses, publish academic papers and
contribute to the literature. Considering the views of the academicians participating in the research on the
contributions they obtained from national tourism congresses, it was ranked in the first place as being
informed about the most up-to-date and different issues, making new friendships, and improving
presentation skills. When the views of the academics on the problems they face in national tourism
congresses are evaluated, it is seen that the most common problems they encounter are high participation
and accommodation fees, not paying travel and daily wages, low attendance to sessions, the criticism that
comes after the declaration being subjective and being unscientific, and delays in the congress program.
When the opinions of the academicians about the solution suggestions regarding the problems they
encounter in national tourism congresses are examined; Reducing accommodation and congress fees,
accepting and presenting qualified papers rather than multiple papers, and reducing the number of parallel
sessions are among the top priorities.
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