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Türkiye'de cılız bir yapıdan güçlü bir yapıya doğru ilerlemekte olan turizm sektöründe yaşanmakta olan gelişmelere 

paralel olarak akademik turizm çalışmaları da çoğalmaktadır. Bunların önemli bir kısmını üniversitelerimizde 

hazırlanan tezler oluşturmaktadır. 

 

Ülkemizde günümüze dek üç üniversitemizde turizm yüksek lisans programı uygulanmıştır. Bunlar, başlama tarihleri 

sırasıyla Ege, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleridir. Ege Üniversitesi'ndeki program 1981 yılında kapanmıştır. Di£er 

iki üniversitemizdeki programlar ise halen devam etmektedir. 

 

Burada konumuz olan Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğreti¬mi Dr. Hasan Işın Dener'in 

koordinatörlüğünde Eylül 1981'de başlamıştır. Bu program Doç.Dr. Halil Can, Doç. Dr. Doğan Tuncer, Yrd. 

Doç.Dr. Hasan Işın Dener, Yrd. Doç.Dr. Doğan Yaşar Ayhan ve Duygu Altuğ tarafından yürütülmektedir. Program ilk 

mezunlarını verdikten sonra Eylül 1985 tarihinde bir yıl gecikmeli olarak tekrar açılmıştır. 

 

Sessiz sedasız bir şekilde yürütülen bu program ülkemiz turizmine 15 master tezini kazandırmıştır. 

Tezlerin konularına baktığımızda hakkında en çok tez verilen konular sıralamasında en başta 7 tez ile 'Turizm 

Ekonomisi'nin yer aldığını görmekteyiz. Bu bölümde yer alan tezler teknik çalışmalardır ve ülkemizde bu tür teknik 

çalışmalar şimdiye dek çok az yapılmıştır. Bu noktada, geçmişte 'turizm edebiyatı' diye nitelenegelen bir laf 

kalabalığının yaşanmış olduğu göz önüne alınırsa böyle teknik çalışmaların çoğalmasının önemi bir başka türlü 

anlaşılabilir. 

 

Sıralamada daha sonra ikişer çalışma ile 'Turizm ve Bilgibilim' ve 'Konaklama işletmeciliği' konuları gelmektedir. Bu 

konuları takiben ise, haklarında birer tez hazırlanmış konular sıralanmaktadır: Turizm pazarlaması, Turizm 

Sosyolojisi, Kongre Turizmi ve Sosyal Turizm.  

 

Bu listeden çıkan bir diğer sonuç da, Türkiye'de genç insanların turizm yüksek lisans öğrenimi görmeye giderek 

artan bir istek içinde bulunduklarıdır. Burada Hacettepe ve İstanbul üniversitelerinde 1983 yılından bu yana toplam 

43 master tezi hazırlandığını belirtmek isteriz, "Ve ilginçtir ki, bu iki üniversitemizde turizm yüksek lisans öğrenimi 

gerenlerin büyük bir kısmı evvelce turizm lisans öğrenimi görmemişler, başka alanlarda üniversite öğrenimi 

görmüşlerdir. Konuya bu derece olan ilgi Türk turizm sektörü için sevindirici olsa gerek! Artık böyle bir durumda 

Üniversite ile turizm iş dünyasının işbirliği içinde olmalarının gerekliliği de ortadadır. 

 

Aşağıda künyeleri verilen tezler Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampusü Kütüphanesinde bulunmaktadır. Tezleri 

incelemek isteyenler bu kütüphaneye başvurabilirler. 

26.06.1988 
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TURİZM EKONOMİSİTURİZM EKONOMİSİTURİZM EKONOMİSİTURİZM EKONOMİSİ    

1. Baytok, Sevinç: Türkiye'nin kısa dönem etkisinden arındırılmış dış aktif turizm talep fonksiyonlarıTürkiye'nin kısa dönem etkisinden arındırılmış dış aktif turizm talep fonksiyonlarıTürkiye'nin kısa dönem etkisinden arındırılmış dış aktif turizm talep fonksiyonlarıTürkiye'nin kısa dönem etkisinden arındırılmış dış aktif turizm talep fonksiyonları, Ankara, 1988. 

Yöneten: Yrd.Doç.Dr. Hasan Işın Dener 

 

2. Binici, Sadık: 1978197819781978----1979 kentsel yerler hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket sonuçlarının turizm 1979 kentsel yerler hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket sonuçlarının turizm 1979 kentsel yerler hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket sonuçlarının turizm 1979 kentsel yerler hanehalkı gelir ve tüketim harcamaları anket sonuçlarının turizm 

harcamalarharcamalarharcamalarharcamaları açısından değerlendirilmesiı açısından değerlendirilmesiı açısından değerlendirilmesiı açısından değerlendirilmesi. Ankara, 1984, X+83 y, 19 tablo, Yöneten: Yrd. Doç.Dr. Hasan Işın Dener 

 

3. Çal, Birsen Lale: Fayda Kuramı yaklaşımının bir turist eğilim anketi bulgularıyla istatistiksel uygulaması.Fayda Kuramı yaklaşımının bir turist eğilim anketi bulgularıyla istatistiksel uygulaması.Fayda Kuramı yaklaşımının bir turist eğilim anketi bulgularıyla istatistiksel uygulaması.Fayda Kuramı yaklaşımının bir turist eğilim anketi bulgularıyla istatistiksel uygulaması. Ankara, 

1988. Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Hasan Işın Dener 

 

4. Erkunt, Cemile: Türkiye'ye yönelik dış turist akımının çekim tipi bir analog model yoluyla değerlendirilmesiTürkiye'ye yönelik dış turist akımının çekim tipi bir analog model yoluyla değerlendirilmesiTürkiye'ye yönelik dış turist akımının çekim tipi bir analog model yoluyla değerlendirilmesiTürkiye'ye yönelik dış turist akımının çekim tipi bir analog model yoluyla değerlendirilmesi. 

Ankara, 1988. Yöneten: Yrd. Doç. Dr, Hasan Işın Dener 

 

5. Kaya, Bayram: Türkiye termalTürkiye termalTürkiye termalTürkiye termal    turizmi, arz potansiyeli ve öngörülen yatırturizmi, arz potansiyeli ve öngörülen yatırturizmi, arz potansiyeli ve öngörülen yatırturizmi, arz potansiyeli ve öngörülen yatırımlarımlarımlarımlar. Ankara, 1983. XIV+139 y. Yöneten: 

Dr. Hasan Işın Dener. 

 

6. Kutvan, Ayşe: Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem Planlama kriteri olarak turistik çekicilikler; Tercihlerin ve potansiyelin saptanmasında bir yöntem 

yaklaşımı ve uygulaması,yaklaşımı ve uygulaması,yaklaşımı ve uygulaması,yaklaşımı ve uygulaması, Ankara, 1984. XI+133 y. 22 tablo, 36 harita. Yöneten: Dr. Hasan Işın Dener 

 

7. Nuri, Hasan: K.K.T.C. turizm arz ve talep yapısının araştırılması ve geleceğe yönelik konaklama sistemi çalışması.K.K.T.C. turizm arz ve talep yapısının araştırılması ve geleceğe yönelik konaklama sistemi çalışması.K.K.T.C. turizm arz ve talep yapısının araştırılması ve geleceğe yönelik konaklama sistemi çalışması.K.K.T.C. turizm arz ve talep yapısının araştırılması ve geleceğe yönelik konaklama sistemi çalışması. 

Ankara, 1987. Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Hasan Işın Dener  

 

TURİZM VE BİLGİBİLİMTURİZM VE BİLGİBİLİMTURİZM VE BİLGİBİLİMTURİZM VE BİLGİBİLİM    

8. Ağaoglu, Bülent: Türkiye'de turiTürkiye'de turiTürkiye'de turiTürkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir zm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir zm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir zm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir 

bibliyografya araştırması.bibliyografya araştırması.bibliyografya araştırması.bibliyografya araştırması. Ankara, 1985. VII+59+XIII+148+ll y. Yöneten: Dr. Doğan Yaşar Ayhan 

 

9. Yıldızeli, Aytaç: Turizm kavramsal diziniTurizm kavramsal diziniTurizm kavramsal diziniTurizm kavramsal dizini. Ankara, 1984. II+109y. Yöneten: Dr. Hasan Işın Dener 

 

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ        

10. Saç, Firuzan: Konaklama işletmelerinin yiyecekKonaklama işletmelerinin yiyecekKonaklama işletmelerinin yiyecekKonaklama işletmelerinin yiyecek----içecek bölümlerinde standart reçete kullanımı (İstanbuliçecek bölümlerinde standart reçete kullanımı (İstanbuliçecek bölümlerinde standart reçete kullanımı (İstanbuliçecek bölümlerinde standart reçete kullanımı (İstanbul----Ankara Ankara Ankara Ankara 

ve İzmir'deki seçilmiş belgeli konaklama işletmelerinde bir araştırma).ve İzmir'deki seçilmiş belgeli konaklama işletmelerinde bir araştırma).ve İzmir'deki seçilmiş belgeli konaklama işletmelerinde bir araştırma).ve İzmir'deki seçilmiş belgeli konaklama işletmelerinde bir araştırma). Ankara, 1988. 

  

11. Saraç, Salih: Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları ve oran analiziKonaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları ve oran analiziKonaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları ve oran analiziKonaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları ve oran analizi. Ankara, 1987. Yöneten: 

 

TURİZM PAZARLAMASITURİZM PAZARLAMASITURİZM PAZARLAMASITURİZM PAZARLAMASI        

12. Şentürk, Leyla: Bazı turist ve seyahat acentesi anketlerinin turistin beklentileri ve izlenimleri yönünden Bazı turist ve seyahat acentesi anketlerinin turistin beklentileri ve izlenimleri yönünden Bazı turist ve seyahat acentesi anketlerinin turistin beklentileri ve izlenimleri yönünden Bazı turist ve seyahat acentesi anketlerinin turistin beklentileri ve izlenimleri yönünden 

değerlendirilmesi. değerlendirilmesi. değerlendirilmesi. değerlendirilmesi. Ankara, 1988. Yöneten: Yrd. Doç.Dr. Hasan Işın Dener 

 

TURİZM SOSYOLOJİSİTURİZM SOSYOLOJİSİTURİZM SOSYOLOJİSİTURİZM SOSYOLOJİSİ    

13. Nazilli-Kırcıoglu, E. Nilgün: Azgelişmiş ülkelerde turizmin kültürel değişime etkileri. Karşılaştırmalı bir Azgelişmiş ülkelerde turizmin kültürel değişime etkileri. Karşılaştırmalı bir Azgelişmiş ülkelerde turizmin kültürel değişime etkileri. Karşılaştırmalı bir Azgelişmiş ülkelerde turizmin kültürel değişime etkileri. Karşılaştırmalı bir 

araştırma: "Kuşadasıaraştırma: "Kuşadasıaraştırma: "Kuşadasıaraştırma: "Kuşadası----Kaş Örneği".Kaş Örneği".Kaş Örneği".Kaş Örneği". Ankara, 1984. Yöneten: 

 

KONGRE TURİZMİKONGRE TURİZMİKONGRE TURİZMİKONGRE TURİZMİ    

14. Karasu, Tanju: Kongre turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler).Kongre turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler).Kongre turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler).Kongre turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler). Ankara, 1984. III+150y. 

Yöneten: Doç. Dr. Doğan Tuncer 

 

SOSYAL TURİZMSOSYAL TURİZMSOSYAL TURİZMSOSYAL TURİZM    

15. Yılmaz, Yaşar: Sosyal turizm ve Türkiye.Sosyal turizm ve Türkiye.Sosyal turizm ve Türkiye.Sosyal turizm ve Türkiye. Ankara, 1984. XII+102 y. Yöneten: Dr. Hasan Işın Dener 

  

 


