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Öz 

Bu çalışmada, engelli turizmi ile ilgili 1987-2019 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin çeşitli 
parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bir 
diğer amacı ise engelli turizmi konusunda alan yazının genel özelliklerini ortaya koyarak 
araştırmacılara kolaylık sağlamaktır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu veri tabanında yer alan turizm 
alanındaki lisansüstü̈ tezler “engelli turizm”, “engelsiz turizm”, “erişilebilir turizm”, “ulaşılabilir 
turizm” ve “herkes için turizm” anahtar kelimeleri ile taranmış̧ ve toplam 55 adet teze ulaşılmıştır. 
Ulaşılan tezler; yıllarına, türlerine (yüksek lisans/doktora), araştırma desenlerine, anahtar kelimelerine, 
yazım diline, yayımlandıkları enstitü ve anabilim dallarına göre incelenmiştir. Araştırma kapsamına 
dâhil edilen tezler, ilgili parametreler doğrultusunda istatistiki program aracılığıyla frekans analizine 
tabi tutulmuş̧ ve bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre yazılan 
tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezleridir. Çoğunlukla sosyal bilimler enstitüleri çatısı altında 
8 ayrı ana bilim dalında yazıldıkları tespit edilen tezlerde veri elde etme aracı olarak en çok anket 
tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

* Bu çalışma, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Turizmin Geleceği;
İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Abstract 

The aim of this study is to determine the bibliometric properties of graduate theses published between 
1987-2019 on disability tourism within the framework of various parameters. Another aim of the study 
is to provide the researchers with the general characteristics of the literature on disabled tourism. For 
this purpose, graduate theses in the field of tourism in the database of Higher Education Council were 
searched with the keywords “handicapped tourism”, “accessible tourism” and “tourism for all”. 55 
theses were reached. Theses reached; years, types (master/doctorate), research patterns, keywords, 
spelling language, according to the institute and department were published. The theses included in 
the scope of the research were subjected to frequency analysis through statistical program in line with 
the relevant parameters and evaluated with bibliometric analysis. According to the research findings, 
the majority of these are master's theses. They have been written in 8 different major branches, mostly 
under the umbrella of social sciences institutes. It was determined that the most frequently used survey 
method was used as data collection tool. The findings are thought to be important in terms of presenting 
the general view of graduate theses on disability tourism with numerical data and filling the gap in this 
field. 
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