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Farklı disiplinlerden beslenen turizm alanında yapılan araştırmaların sayısının oldukça fazla
olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu araştırmaların birlikte ilişkilendirildiği birçok çalışmaya
rastlanılmaktadır. Bu araştırmada da turizm bilim dalında yayın yapan uluslararası
dergilerin Social Sciences Citation Index (SSCI) atıf dizinindeki makaleleri bibliyometrik
açıdan incelenmiştir. Ayrıca makalelerin zaman içerisindeki gelişimlerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Araştırmada bibliyometrik analiz yapılırken toplam 500 makale
incelenmiştir. Araştırma literatürü dikkate alınarak belirli inceleme kriterleri
oluşturulmuştur. Bu kriterler makale yazar sayısı, sayfa sayısı, bibliyografya sayısı, yayın
süresi, konu, yöntem, analiz türü, turizm türü, menşe ülke ve ilgili sektörleri içermektedir.
Bu bağlamda, makaleler düşük bir oranda (%17,0) tek yazarlıdır. Araştırmaların (%71,8)
önemli bir kısmının 10-19 sayfa aralığında yazıldığı görülmektedir. Araştırmalarda nicel
yöntem ağırlıkta olup faktör analizi daha çok tercih edilmiştir. Araştırma konuları
destinasyon ve ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte insan kaynakları konusu daha az tercih
edilmiştir. Araştırmaların toplamda 58 farklı ülkede yapıldığı görülmektedir. Bu ülkelerden
Çin (%16,8), ABD (%14,6) ve İspanya (%8,8) ilk üç sırayı almaktadır.
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It is known that the number of researches conducted in the field of tourism fed from different
disciplines is quite high. In addition, there are many studies in which these studies are
associated together. In this study, articles in the international journals published in the field
of tourism, especially in the Social Sciences Citation Index (SSCI) citation index, were
examined bibliometrically. It is also aimed to reveal the development of the articles over
time. In the research, while making bibliometric analysis, a total of 500 articles were
examined. Certain criteria have been established by taking into consideration the research
literature. These criteria include articles number of author, number of pages, number of
bibliography, publication time, subject, method, analysis type, tourism type, country of
origin and related sectors. In this context, the articles are only one author (17.0%) at a low
rate. It is seen that a significant part of the researches (71.8%) is written in the range of 1019 pages. In the studies, quantitative method is dominant and factor analysis is preferred
more. It is seen that the researches are carried out in 58 different countries in total. Of these
countries, China (16.8%), USA (14.6%) and Spain (8.8%) take the first three places.
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