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Özet- Bu araştırmada 2009-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Turizm Kongreleri(UTK) kitaplarında yer alan 

yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmalar çeşitli parametreler kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bu 

araştırma ile birlikte, UTK’larda yönetim ve organizasyon alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik yöntemle incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırma için 9 kongrenin bildiri kitapları taranmış, yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili yayınlanan 135 

bildiriye ulaşılmıştır. Ulaşılan bildirilere ilişkin veriler bir istatistik programına yüklenerek verilerin frekans ve yüzde analizleri 

yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda iki yazarlı bildirilerin ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ortalama sayfa sayısı 13,6 olurken, 

yazar sayısının ortalama bildiri başına 2,2 olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalarda çoğunlukla ampirik çalışma ile nicel 

araştırmalar tercih edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler- Ulusal Turizm Kongreleri Yönetim ve Organizasyon. 

 

A Research of Published Papers in National Tourism Congress 

Proceedings in the Field of Management and Organization 

 
Abstract- In this research, the studies of management and organization in the books of National Tourism Congresses between 

2009 and 2017 were evaluated within the scope of several parameters. In this context, the purpose of this research is to analyze 

published papers about management and organization in the National Tourism Congresses with the use of bibliometric 

analysis. Total of 9 congress proceedings in electronic form were reviewed and 135 studies in the management and 

organization field were derived for research. The accessed papers were analyzed with a statistical program and the collected 

data were conducted through frequency and percentage analysis. According the results of this research, studies with two 

authors were the majority in regard to the number of writers. While the average numbers of papers were 13.6, per paper on 

average 2.2 writers participated. Mostly empirical studies with quantitative research method were preferred in this studies. 
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