
Oturum Başlığı: TURİZM VE COĞRAFYA 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ, Anadolu Üniversitesi, Turizm 
Fakültesi, Eskişehir, Türkiye.   

Oturum Tanımı: Turizm coğrafi mekânda gerçekleşen ekonomik bir etkinliktir. Dünyadaki 
her hangi bir yerin turistik çekim gücü hem doğal hem de beşeri coğrafya özelliklerine 
bağlıdır. Aynı zamanda turist gönderen bölgeler ya da turistlerin seyahat ettiği turizm 
koridorları (güzergâhları) coğrafi özellikleri ile seyahatteki itici ve çekici güçlerini 
oluşturmaktadır. Turizm endüstrisinin bileşenlerini oluşturan konaklama, seyahat, yiyecek 
içecek ve etkinlik işletmeciliği mezunları coğrafi mekânları kullanmaktadır. Turist rehberliği 
bölümü mezunları doğal veya beşeri coğrafi kaynakların tanıtımını yapmaktadır. 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları ise tarladan kasaya olan süreç içinde 
her türlü coğrafi kaynağı kullanmakta ve yeni turistik ürünler tasarlamaktadır. Bu nedenle 
Turizm Fakültelerindeki tüm bölümlerde coğrafya temel dersler arasında yer almaktadır.  

Turizm Fakültelerinde tüm bölümlerden öğretim üyeleri bilimsel araştırmalarını yaparken 
coğrafyanın konu üzerindeki etkisini değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle turizm 
eğitiminde coğrafyanın yeri, turizm araştırmalarında coğrafya ile ilişkili yapılan çalışmaların 
sunulması, tartışılması ve turizm fakülteleri öğretim üyeleri ve lisans üstü öğrencileri ile 
coğrafya eğitimi almış akademisyenlerin fikir alış verişinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu 
tür oturumlar turizm alanında çalışan coğrafya akademisyenlerinin çalışmalarına ve lisans 
üstü öğrenim verdikleri öğrencilerinin araştırmalarına da yön verecektir.  

Oturumda kabul edilecek konular şöyledir:  

• Turist rehberliğinde coğrafya 
• Seyahat işletmeciliğinde coğrafya 
• Konaklama işletmeciliğinde coğrafya 
• Etkinlik işletmeciliğinde coğrafya 
• Turizm planlaması ve coğrafya 
• Turistik alanların pazarlanması ve coğrafya 
• Yöresel mutfaklar ve coğrafya 
• Dünya mutfakları ve coğrafya 
• Menü planlama ve coğrafya 
• Coğrafi işaretler ve gastronomi 
• Yiyecek içecek işletmeciliği ve coğrafya 
• Tur planlamada coğrafya 
• Doğal turizm kaynakları ve coğrafya 
• Jeoturizm rehberliği ve coğrafya 
• Şehir turizm rehberliği ve coğrafya 
• Ve diğer konular… 

NOT: Bu oturuma bildiri göndermek için http://ucek2019.congress.gen.tr   
linkinden sisteme kayıt olup girdikten sonra  ilgili yerleri doldururken Konu Alanı 
kısmını dolduruken önce COĞRAFYA alanını ve ardından onun altında sıralanmış 
olan TURİZM VE COĞRAFYA başlığını bulup seçmeniz gerekmektedir.                   

 


