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Ülkemizde bugün akademik bir disiplin ve doçentlik 
alanı olarak kabul edilen turizmin nasıl bu aşamala-
ra eriştiği; kimlerin, hangi kurum ve kuruluşların bu 
gelişim sürecine nasıl katkı yaptığına ilişkin bir araş-
tırma yaptığınızda, yeterli bilgi alabileceğiniz kaynak 
bulmak pek mümkün değildir. İkincil kaynakların ye-
tersiz olmasından dolayı, bu dönemi yaşayan ve tu-
rizm eğitiminin gelişimine önemli katkı sağlayan ku-
rum ve kuruluşları yöneten ve tarihine tanıklık etmiş 
olan değerli turizm akademisyenleri ve öğrencileri-
nin deneyimleri, bu gelişim sürecini anlamada temel 
kaynak durumundadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, 
kitabın bu bölümde Türkiye’de turizmin bir akade-
mik disiplin olarak kabul görmesinde ve gelişiminde 
en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul edi-
len İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm 
Enstitüsünün ve lisansüstü turizm programlarının 
tarihini incelemeye çalışacağım. 

Herhangi bir nedenle ortaya çıkan doğal ya da sos-
yal olguların, bireyler ve toplumlar üzerinde giderek 
artan bir şekilde etki göstermesi ve çeşitli alanlar 
üzerindeki etkilerini ve fonksiyonlarını geliştirmesi; 
bilim insanlarını bu olguyu araştırmaya, kurallar ve 
kuramlar geliştirmeye iter. Bu durum, turizm olgu-
su için de aynı olmuştur (Akoğlu 1980:40). Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki sanayi-
leşme hareketinin hızlanması, insanların her geçen 
gün daha çok ihtiyaç fazlası gelire ve boş zamana 
sahip olmaları, önce Avrupa kıtasında, daha sonra 
ise dünyada turizmin gelişmesine neden oldu. Bu 
gelişmeye paralel olarak üniversitelerde de turizm 
sektörüne yönelik vasıflı insan gücünü yetiştirecek 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyle-

rinde turizm programları açılmaya başlandı. Dünya 
ekonomisini ve turizmdeki gelişmeleri yakından ta-
kip eden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi de bu 
konuları bir araştırma enstitüsü şeklinde kurumsal-
laştırarak, 1969 yılında İktisadi Coğrafya ve Turizm 
Enstitüsü’nün açılışını gerçekleştirdi (EPAM 2013). 

İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü’nün Türkiye 
için önemini ve dünyadaki konumunu anlamak için 
o dönemki dünyadaki akademik turizm eğitimi ve-
ren kurumların durumlarına bakmakta fayda vardır. 
Akademik düzeyde ilk turizm eğitimi verme girişimi 
1914 yılında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde açı-
lan “Uluslararası Otelcilik Enstitüsü” ile başlamıştır. 
Ancak bu enstitü fazla gelişim gösteremeden 1923 
yılında kapanmıştır. 1929 yılında Berlin’de kurulan 
“Turizm Araştırma Enstitüsü” ise sadece dört yıl fa-
aliyetlerine devam edebilmiş ancak bu kısa dönemde 
geriye bıraktıkları turizm arşiviyle birçok öncü araş-
tırma ve çalışmada bulunmuştur. Yine Almanya’da 
Heidelberg Üniversitesi bünyesinde açılmış olan 
“Turizm İşletme Ekonomisi ve Araştırma Enstitüsü” 
1941’de faaliyetlerine başlayıp, 1948’de kapanmıştır 
(Akoğlu 1980:46). İktisadi Coğrafya ve Turizm Ens-
titüsünün kurulduğu dönemde ise faal olarak turiz-
me yönelik araştırma gerçekleştiren enstitülerin sa-
yısı 10’dan azdır. 1941 yılında Bern Üniversitesi ve 
St. Gallen Ticaret Üniversitesi bünyesinde kurulmuş 
olan turizm ihtisas dalları ve araştırma enstitüle-
ri, Münih’te 1949 yılında turizm seminerleri olarak 
açılan ve adını 1950 yılında “Alman Bilimsel Turizm 
Araştırmaları Enstitüsü” şeklinde değiştirilen ensti-
tü, yine Almanya’da Goethe Üniversitesi bünyesinde 
açılan “Turizm Bilimsel Araştırma Enstitüsü” bunlar-
dan bir kaçıdır (Akoğlu 1980:47). 
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