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Öz 
Destinasyonların turizmden hedeflediği başarıya ulaşmasında ve 

rekabet avantajı kazanmasında, her ne kadar bölgenin çekicilikleri ve hizmet 
kalitesi etkili olsa da yerel halkın bölgedeki turizmin gelişimini desteklemesi 
de önemli faktörlerdendir. Bununla birlikte yerel halkın turizm gelişimine 
yönelik algı ve desteği hem uluslararası hem de ulusal alanyazında oldukça 
fazla yer alan konulardandır. Konunun öneminden dolayı bu çalışmada, yerel 
halkın turizm gelişimine yönelik algı ve desteği ile ilgili makaleler; dergilere 
ve yıllara göre dağılımı, makalenin konusu ve anahtar kelimeler, araştırma 
yaklaşımı, örnekleme yöntemi, araştırmanın yapıldığı ülke gibi parametrik 
özellikler açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en önemli 
bulgu da uluslararası alanyazında yerel halkın turizm gelişimine yönelik 
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desteğinin sadece sosyal değişim teorisi kapsamında incelenmediği, yaşam 
kalitesi, toplumsal güçlendirme, yere bağlılık, yer imajı, toplumsal bağlılık, 
duygusal bütünleşme, öznel iyi oluş gibi değişkenlerin de yerel halkın turizm 
gelişimine yönelik desteğinin belirleyicisi olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda 
ulusal alanyazında da yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğinin farklı 
değişkenlerle incelenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Yerel Halk, Bibliyometrik Analiz 
 
Abstract 
Apart from the attractiveness of the destination and service quality 

that have effect on the achievement of success and gaining competition 
advantage of tourism targeted by destinationsi another important factor is the 
tourism support of community. On the other hand, the perception and support 
of a local community is one of the subjects that occupies a great amount of 
space in both national and international literature. Due to the significance of 
the subject, articles related to the perception and assistance of local 
communities towards the development of tourism have been analysed in terms 
of several parameters such as their distribution per journals and years, article’s 
subject and keywords, research approach, sampling method and the host 
country of the research. The most important finding of the study is that the 
support of local communities in terms of tourism development is not only 
analysed under the scope of social exchange theory in the international 
literature, but variables such as quality of life, resident empowerment, 
community attachment, place image, place attachment, emotional solidarity 
and subjective well-being are also deciding factors of locals’ assistance 
towards development of tourism. In this sense, national literature must also 
examine the local communities’ support towards development of tourism 
through several variables. 

Keywords: Tourism, Local Community, Bibliometric Analysis. 
 
Giriş 
Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgelerde ekonomik, 

çevresel ve sosyo-kültürel açıdan olumlu ve olumsuz olarak önemli bir 
etkileşim ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu etkiler turizm sektörünün 
gelişimi için önemli aktörler olan turizm işletmeleri, turistler ve yerel 
halk gibi paydaşları da etkilemektedir. Ancak olumlu ve olumsuz bu 
etkilerden en çok etkilenen o destinasyonda yaşayan yerel halktır. 
Sosyal Değişim Teorisi’ne göre yerel halk, turizmin etkilerini olumlu 
olarak algıladığı bölgelerde turizmin gelişmesine destek vermektedir 
(Lee,2013; Nunkoo ve Gursoy, 2012). Bu nedenle yerel halkın turizme 
yönelik algıları, bölgenin turistik gelişimini etkilemektedir. Turizm 
destinasyonunda yaşamını sürdüren yerel halkın turizmin etkilerine 
yönelik algılarını anlamak ve bu algıları etkileyen faktörleri ortaya 
çıkarmak yerel halkın turizm gelişim desteğini kazanmada oldukça 
önemlidir (Gursoy vd., 2002). Nitekim turizm faaliyetlerinin başarısı 
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etkileşim ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu etkiler turizm sektörünün 
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halk gibi paydaşları da etkilemektedir. Ancak olumlu ve olumsuz bu 
etkilerden en çok etkilenen o destinasyonda yaşayan yerel halktır. 
Sosyal Değişim Teorisi’ne göre yerel halk, turizmin etkilerini olumlu 
olarak algıladığı bölgelerde turizmin gelişmesine destek vermektedir 
(Lee,2013; Nunkoo ve Gursoy, 2012). Bu nedenle yerel halkın turizme 
yönelik algıları, bölgenin turistik gelişimini etkilemektedir. Turizm 
destinasyonunda yaşamını sürdüren yerel halkın turizmin etkilerine 
yönelik algılarını anlamak ve bu algıları etkileyen faktörleri ortaya 
çıkarmak yerel halkın turizm gelişim desteğini kazanmada oldukça 
önemlidir (Gursoy vd., 2002). Nitekim turizm faaliyetlerinin başarısı 

için yerel halkın turizm gelişimine olan desteğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yerel halkın başarılı bir turizm gelişimindeki 
öneminden dolayı yerel halkın turizm gelişimine olan tutum ve algıları 
turizm araştırmalarında oldukça sık rastlanan konular arasında yer 
almaktadır. Araştırmalarda yerel halkın turizmin gelişimine yönelik 
desteği genellikle algılanan olumlu ve olumsuz turizm etkileriyle 
açıklanmaktadır. Bununla birlikte yerel halkın yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim ve gelir durumu gibi demografik özellikler ile 
destinasyonun turizm gelişim aşaması, kişinin bölgede yaşam süresi, 
kişin ikamet ettiği yerin turistik bölgeye uzaklığı, ekonomik olarak 
turizme bağlılık, kişinin destinasyonun yerlisi olup olmama durumu 
gibi faktörler de turizmin gelişimine yönelik desteği açıklamada sıkça 
kullanılan değişkenlerdendir (Boğan ve Sarıışık, 2016). Son yıllarda ise 
konu farklı değişkenlerce incelenmektedir. Bu doğrultuda yerel halkın 
turizm gelişimine yönelik desteğinin alanyazındaki öneminden dolayı 
konu ile ilgili bibliyometrik inceleme yapma gereği ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde turizm alanında yapılan bibliyometrik çalışmaların 
sayısı da hızla artmaktadır.  Söz konusu bu çalışmalar, araştırılan konu 
ile ilgili olarak mevcut durumun ortaya konmasına katkı sağlamaktadır. 
Ulusal alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde tek başına turizmi konu 
alan çalışmalar olduğu gibi turizm pazarlaması, kırsal turizm, sağlık 
turizm, sürdürülebilir turizm, turizm ve çevre, turizm talebi, kültürel 
miras ve gastronomi turizmi gibi alt konularda da çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir. Alanyazında yerel halkın turizm gelişimine yönelik 
desteği ile çalışmaların sayısı oldukça fazla olsa da konu ile ilgili 
bibliyometik bir incelemeye rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmada 
turizm alanında önde gelen 4 uluslararası dergide, yerel halkın turizm 
gelişimine yönelik algı ve desteği ile ilgili makaleler; dergilere ve 
yıllara göre dağılımı, makalenin konusu ve anahtar kelimeler, araştırma 
yaklaşımı, örnekleme yöntemi, araştırmanın yapıldığı ülke ve şehir gibi 
parametrik özellikler açısından incelenmiştir. Yapılan bu çalışma ile 
araştırmacılara konu ile ilgili güncel bilgi sunulması amaçlanmaktadır. 

 
Ulusal Alanyazında Turizme Yönelik Yapılan 

Bibliyometrik Çalışmalar 
Akademik alanda yayın yapan dergiler, farklı bilim dalllarında 

en güncel bilgileri içermesi nedeniyle araştırmacılar tarafından ilk 
başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır ve bu anlamda bilimsel 
iletişimin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Geçmişte 
yayımlanan araştırmalara ilişkin bibliyometrik bulgular, araştırma 
konularının yönünü ve zaman içerisinde nasıl bir gelişme gösterdiği 
konusunda araştırmacılara bilgi vermektedir (Çiçek ve Kozak, 2012; 
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Nunkoo, vd., 2013). Bu bağlamda herhangi bir bilim dalına ya da 
konuya ilişkin olarak alanyazının belirli zaman aralıkları ile 
incelenmesi, o alandaki gelişmelerin takip edilmesi açısından önemlidir 
(Çiçek ve Kozak, 2012).  

Turizm alanında yapılan araştırmaların nasıl bir gelişim 
gösterdiği ile ilgili olarak yapılan bibliyometrik çalışmaların sayısı da 
hızla artmaktadır. Ulusal alanyaznda turizm alanında bibliyometrik 
çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren yapılsa da, 1980’lerde daha çok ön 
plana çıkmaya başlamıştır (Yılmaz vd., 2017). Çalışmalar 
incelendiğinde ise tek başına turizmi konu alan çalışmalar olduğu gibi 
kırsal turizm, sağlık turizm, sürdürülebilir turizm, turizm ve çevre, 
turizm talebi, gastronomi turizmi, çevre yönetimi gibi alt konularda da 
çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda bu çalışmalara yönelik literatür 
incelemesi yer almaktadır. 

Zencir ve Kozak (2012) çalışmalarında Sosyal Bilimler 
Enstitüleri tarafından yayınlanan dergilerde 2000-2010 yılları arasında 
turizmle ilgili yayımlanan 206 makale incelemişlerdir.  Makaleler; 
derginin yayınlandığı üniversite, yayın yılı, makalenin konusu, yazar 
sayısı, sayfa sayısı, araştırmanın türü, yayın dili, kaynakça sayısı, yerli 
kaynakca ve yabancı kaynakça sayısı kriterleri ile değerlendirilmiştir. 
Turizm ile ilgili makalelerin sayısı 2000 yılı itibari ile artış göstermiştir. 
Çalışmada makale konusu olarak en fazla turizm yönetimi alanında ve 
görgül çalışmaların ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Temizkan vd., (2015) tarafından 1991-2014 yılları arasında 
sağlık turizmi alanında yapılmış olan 91’i Türkçe ve 155’i İngilizce 
olan 246 makale bibliyometrik açıdan incelenmiştir. Makaleler; yıllara 
göre dağılımı, çalışılan konu ağırlığı, araştırma yaklaşımı, çok yazarlık 
durumu, dergi dağılımı ve yazar kurumları gibi parametrelerce 
incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre sağlık turizmi 
alanında en fazla 2011 yılında çalışılmıştır. Makalelerin çoğunluğunda 
nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Sağlık turizmi ile ilgili en 
fazla makale Anatolia Turizm Araştırmaları ve Tourism Management 
dergilerinde yayınlanmıştır. Alt konular olarak termal ve tıbbi tedavi 
çalışmalarının ön planda olduğu görülmektedir.  

Bozok vd. (2017) kırsal turizmin ulusal ve uluslararası 
literatürde gelişimini takip etmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Bu 
kapsamda 400’den fazla çalışma incelemişler ve kırsal turizm ile ilgili 
olarak en fazla akademik çalışma türünün makale ve bildiri olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen önemli bir buldu da   kırsal turizm 
ile ilgili çalışmaların giderek artış göstermesidir. 

Aydın-Arslan vd,. (2016) Science Direct veri tabanında turizm 
talebine yönelik yapılan çalışmaları; araştırmaya konu olan ülke, 
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araştırma yaklaşımı, yayımlandığı dergi, yayım türü, yayım yılı, yazar 
sayısı, sayfa sayısı, kaynak sayısı ve atıf sayısı olmak üzere 9 
parametrede incemişlerdir. Araştırma sonucunda turizm talebi 
konusunda 2000’li yıllardan itibaren araştırma sayısında ciddi bir artış 
olduğu ve araştırmaya konu olan makalelerin %76,3’ünün Tourism 
Management ve Annals of Tourism Research dergilerinde yayınlandığı 
görülmüştür.  

Tayfun vd., (2016) turizm alanında 1985-2016 yılları arasında 
yapılmış olan 367 adet lisansüstü tezi bibliyometrik açıdan 
değerlendirmişlerdir. Çalışmada özet kurgusu, yararlanılan disiplin, 
lisansüstü düzey, enstitü türü, danışman ünvanı, araştırma yılı 
parametreleri kullanılmıştır. Çalışmaya göre turizm alanında tezlerin 
2007 yılı ile artış gösterdiği, pazarlama ile yönetim organizasyon 
disiplinlerinde çalışmaların sıklıkla yapıldığı, yüksek lisans tezlerinin 
ağırlıkta olduğu söylenebilir.  Civelek-Oruç ve Türkay (2017) ise 
turizm alanında son beş yıla (2013-2016) ait yapılmış olan lisansüstü 
tezleri bibliyometrik açıdan incelemişlerdir. Çalışmada tezlerin 
yayınlandığı üniversite, çalışma alanları, anahtar kelimeler, hangi dilde 
yazıldığı, yıllar bazında incelenmesi, kullanılan araştırma yöntemleri 
gibi parametreler kullanılmıştır. Tezlerin büyük çoğunluğu yüksek 
lisans tezi olup, en fazla çalışma 2013, 2014 ve 2016 yıllarında 
yapılmıştır.  Tezlerde araştırma konusu olarak sürdürülebilir turizm 
işlenmiş olup, araştırma yöntemi olarak en sık nicel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. 

Sünnetçioğlu vd., (2017) yılında gastronomi alanında yapılan 
33 lisansüstü tezi incelemişlerdir. Çalışmada tezin yazıldığı yıl, tez türü, 
üniversite, kullanılan diğer anahtar kelimeler, sayfa sayısı, danışman 
akademik unvanı, tez konusu, benimsenen araştırma yaklaşımı, 
örnekleme tekniği, örnekleme grubu, veri toplama aracı gibi 
parametreler kullanılmıştır. Çalışmada konu ile ilgili tezlerin 2009 
yılında yazılmaya başlandığı ve büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi 
olduğu saptanmıştır. Gastronomi turizmine yönelik en çok ele alınan 
konuların turizm pazarlaması, gastronomi ve turizm, gastronomik 
kimlik olduğu çalışmada elde edilen bir diğer bulgudur. En çok 
kullanılan anahtar kelimeler de gastronomi turizmi, turizm, 
gastronomik kimlik, yerli turist, Kapadokya, İstanbul ve nitel 
araştırmadır.  Çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama yöntemi 
anket tekniği olup, örnekleme yönteminin ise kolayda ve amaçlı 
örnekleme yöntemleri olduğu saptanmıştır. Yılmaz (2017) ise 
gastronomi ve mutfak sanatları alanında yayımlanan 63 bildiriyi 
incelemiştir. Çalışmada bildirilerde görgül araştırma türünün daha çok 
kullanıldığı, araştırma yöntemi olarak nicel araştırma ve veri toplama 
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yöntemi olarak da anket yönteminin ağırlıkta olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır 
Güdü-Demirbulat ve Tetik-Dinç (2017) çalışmaların Türkiye’de 
sürdürülebilir turizm ile ilgili olan lisansüstü tezleri; tez türü, 
yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite, yayınlandığı enstitü, 
yayınlandığı anabilim dalı ve tezin çalışma konusu gibi çeşitli 
parametreler ile incelemişlerdir. Araştırma sonucunda konu ile ilgili 
lisansütü tezlerinin sayısı 2000 yılından sonra artmıştır. Çalışmalarda 
daha çok sürdürülebilir turizm gelişimi ve planlaması konuları ele 
alınmıştır.  
 

Araştırmanın Yöntemi 
Bibliyometrik çalışmalar; belirli bir konu ile ilgili olarak atıflar, 

yazar bilgileri, anahtar kelimeler, ele alınan temalar ve araştırma 
yöntemleri gibi verileri sıralayarak, araştırma konusunun ilerlemesini 
değerlendirmek ve izlemek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu nedenle, 
bibliyometri ya da bibliyometrik analiz, belirli disiplinlerin evrimini 
değerlendirmek için bilimsel alanların ya da disiplinlerin yapısını ve 
gelişimini haritalandırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır 
(Koseoglu ve diğerleri, 2016). Bununla birlikte turizm alanyazınında 
yapılan bibyometrik çalışmalar da konu ile ilgili mevcut durumun 
saptanması ve ortaya konması amacıyla da sık kullanılan 
yöntemlerdendir (Civelek-Oruç ve Türkay, 2017). 

Bu çalışmada da yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteği 
ile ilgili makalelerin uluslararası alan yazında nasıl şekillendiğini, yıllar 
itibari ile hangi konuların çalışıldığını, hangi araştırma yöntemlerinin 
kullanıldığını ortaya çıkarmak amacıyla dökuman incelemesi 
yapılmıştır. Turizm alanında dünya literatüründe önde gelen 
dergilerden olan Annals of Tourism Research (ATR), Journal of Travel 
Research (JTR), Tourism Management (TM) ve Journal of Sustaniable 
Tourism (JST) dergilerinde yayınlanan yerel halkın turizm gelişimine 
yönelik desteğini inceleyen makaleler ele alınmıştır. Makaleler 
herhangi bir konuda bilimsel gelişmelerin güncel olarak takip 
edilmesinde önemli bir aracı konumundadır. Bu dergiler, turizm 
alanında önde gelen yayın organları olmasının yanısıra (McKercher vd., 
2006), yerel halkın tutumları üzerine yayınlanan araştırmaların büyük 
çoğunluğuna ev sahipliği yapmaları nedeniyle seçilmiştir (Nunko vd., 
2013). Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Yerel halkın turizme yönelik algı ve desteği ile ilgili yayınlanan 
makalelerin yıllara ve dergilere göre dağılımı nasıldır? 

 Makalelerde hangi araştırma yaklaşımları belirlenmiştir? 
 Kullanılan örnekleme yöntemleri nelerdir? 
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Bulgular 
Makaleler, Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında dergilerin kendi web 

sitelerinden her bir sayı tek tek incelenerek taranmıştır. Dört dergi de 
ortak yılların değerlendirilmesi amacıyla Journal of Sustaniable 
Tourism’in yayına başladığı yıl referans alınmıştır. Bu nedenle 1993-
2018 yılları arasında yerel halkın turizm gelişimine yönelik 
yaklaşımları ile ilgili yayınlanan 146 adet makale değerlendirmeye 
alınmıştır. Konu ile ilgili ilk makalenin ise 1974 yılında ve ATR’de 
yayınlandığı görülmüştür. JTR’de ilk olarak 1978, TM’de 1984, JST’de 
2000 yıllarında yayınlanmıştır. 

Makalelerin Dergilere ve Yıllara Göre Dağılımı 
Yerel halkın turizm gelişimine yönelik algı ve tutumu ile 

yayınlanan makalelerin dergilere ve yıllara göre dağılımı 
incelendiğinde, konu ile ilgili en fazla makalenin 2017 (19) yılında 
yayınlandığı görülmektedir. Bu durum Tablo 1’de gösterilmektedir. En 
az makale ise 2003 ve 2006 yıllarında yayınlanmıştır. 2010 yılından 
sonra ise konu ile ilgili çalışmalara daha fazla ilgi gösterildiği 
söylenebilir. 2018 yılının ilk aylarında yayınlanan makalelere yer 
verildiğinden bu yıl için sayıda artış olması beklenmektedir. 
Makalelerin dergilere göre dağılımı bakımından incelendiğinde ise 
konulu ile ilgili en fazla makalele TM’de (%39) yayınlanmıştır. En az 
makale ise JST’de (%11) yayınlanmıştır. JST’de son iki yılda konu ile 
ilgili makalelerin sayısında artış olmuştur. 
Tablo 1: Makalelerin Dergilere ve Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar ATR JTR TM JST Frekans 
1993 1 1 1 0 3 
1994 1 0 1 0 2 
1995 1 1 0 0 2 
1996 3 1 1 0 5 
1997 1 2 0 0 3 
1998 0 1 2 0 3 
1999 1 0 1 0 2 
2000 3 1 3 1 8 
2001 1 0 1 0 2 
2002 4 3 2 0 9 
2003 0 1 0 0 1 
2004 3 1 2 0 6 
2005 3 3 2 0 8 
2006 0 0 1 0 1 
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2007 0 0 2 0 2 
2008 0 2 2 1 5 
2009 1 3 1 0 4 
2010 0 1 1 3 5 
2011 2 3 3 0 8 
2012 2 4 1 1 8 
2013 0 0 4 1 5 
2014 2 1 2 0 5 
2015 2 2 8 0 12 
2016 2 2 5 0 9 
2017 2 3 8 6 19 
2018 1 0 3 4 8 
Toplam  36 36 57 17 146 
% 25 25 39 11 100 

Araştırma Yaklaşımı ve Örnekleme Yöntemleri 
 
Makalelerin araştırma yaklaşımlarına yönelik bulgular tablo 

2’de özetlenmiştir. Konu ile ilgili makalelerin büyük çoğunluğunun 
(%87,7) nicel yaklaşım ve 7 tanesinde de literatür incelemesi yapıldığı 
görülmüştür.  

 
Tablo 2: Makalelerde Kullanılan Araştırma Yaklaşımlarının 
Dağılımı 

Araştırma Yaklaşımı Frekans Yüzde 
Nicel Yaklaşım 128 87,7 
Nitel Yaklaşım 8 5,5 

Karma Yaklaşım 3 2,1 

 
Tablo 3’de makalelerde kullanılan örnekleme yöntemleri 

gösterilmektedir. Makalelerde en sık başvurulan örnekleme yöntemleri 
rassal örnekleme yöntemleridir (%43,9). Örnekleme türü yönünden 
incelendiğinde ise en fazla kullanılan örnekleme yöntemi rassal 
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklemedir (%21,2). En 
az kullanılan örnekleme türleri ise sırası ile kartopu örnekleme, küme 
örnekleme, kota ve amaçlı örnekleme türleridir. Makalelerin nicel 
araştırma yöntemleri incelenmesi ile örnekleme yöntemleri arasında bir 
ilişki olduğu söylenebilir. Makalelerin 39 (%26,7)’ unda örnekleme 
yöntemleri ile ilgili bilgi gözlenmemiştir. Makaleler örneklem sayısı 
bakımından da incelenmiştir. Örneklem sayısı üç gruba ayrılmıştır. 
Makalelerin %56 (82)’sının örneklem sayısı 384 ve üzeri olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 3: Makalelerde Kullanılan Örnekleme Yöntemlerinin 
Dağılımı 

Rassal Örnekleme Yöntemleri Rassal Olmayan Örnekleme Yöntemleri 
Örneklem Türü Freka

ns 
Yüz
de 

Örneklem Türü Freka
ns 

Yüz
de 

Basit Rassal 
Örnekleme  

16 11,0 Kolayda Örnekleme 31 21,2 

Sistematik Rassal 
Örnekleme 

12 8,2 Yargısal (Amaçlı) 
Örnekleme 

6 4,1 

Küme Örnekleme 3 2,1 Kartopu Örnekleme 1 0,7 
Tabakalı Rassal 
Örnekleme 

18 12,3 Kota Örnekleme 5 3,4 

Çok Safhalı 
(Aşamalı) 
Örnekleme 

15 10,3    

Toplam 64 43,9 Toplam 43 29,4 
Makalelerin Verilerinin Toplandığı Ülkeler 
 
Makalelerde araştırmaya konu olan ülke dağılımı Tablo 4’de 

yer almaktadır. 146 makelenin 139 tanesinde belirli ülke/ülkeler’den 
veri toplanmıştır. Ancak 7 tanesinde alanyazın incelemesi olmasından 
dolayı ülkelere yer verilmediği görülmüştür. Konu ile ilgili 33 ülke 
çalışma alanı olarak değerlendirilmiştir. Yerel halkın turizm gelişimine 
yönelik algı ve desteği ile ilgili en fazla araştırma yapılan ülkeler 
arasında ABD (%30,8) ilk sırada yer almaktadır. Bu durum 
araştırmacıların çoğunluğunun ABD’de yer alması ile açıklanabilir. 
ABD’yi sırası ile Çin (%12,3), İspanya (%5,5), Avustralya (%4,1) ve 
İngiltere (%4,1) takip etmektedir. Sadece iki makalede Türkiye’den 
veri toplandığı belirtilmiştir. 

 
Tablo 4: Makalelerin Verilerin Toplandığı Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülke Frekans Yüzde Ülke  Frekans Yüzde 
ABD 45 30,8 Bahama 1 0,7 
Çin 18 12,3 Barbados 1 0,7 
İspanya 8 5,5 Belize 1 0,7 
Avustralya 6 4,1 Çin-Singapur 1 0,7 
İngiltere 6 4,1 Fiji 1 0,7 
Kore 5 3,4 İsrail 1 0,7 
Yunanistan 5 3,4 İtalya 1 0,7 
Malezya 4 2,7 Jameika 1 0,7 
Afrika 3 2,1 Japonya 1 0,7 
Brezilya 3 2,1 Katar 1 0,7 
Kanada 3 2,1 Kıbrıs 1 0,7 
Mauritius 3 2,1 Letonya 1 0,7 
Yeni 
Zelanda 

3 2,1 Macaristan 1 0,7 
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Gana 2 1,2 Nepal 1 0,7 
Polonya 2 1,2 Norveç 1 0,7 
Türkiye 2 1,2 Portekiz 1 0,7 
İran 2 1,2 Puerto Riko 1 0,7 
Saint Lucia 2 1,2    

Makalelere İlişkin Anahtar Kelimeler 
 
Konu ile ilgili makalelerde yere alan anahtar kelimeler iki ayrı 

dönemde incelenmiştir. Dönemmlere ayırmada, konunun 2008 yılı 
itibari ile güncelliğini koruması ve yayınlanan makale sayısında hızlı 
bir azalış yaşanmamasından dolayı 2008 yılı referans alınmıştır.1993-
2007 (57) yılları arası I. Dönem, 2008-2018 yılları arası II. Dönem (89) 
olarak belirlenmiştir. 

I.Döneme ilişkin anahtar kelimeler Tablo 5’ da 
gösterilmektedir.  Bu dönemde en çok kullanılan anahtar kelimeler; 
yerel halk algısı (11), yerel halk tutumu (10), turizmi etkileri (9), turizm 
gelişimi (8), yerel halk (6), tutum (6), yapısal eşitlik modellemesi (5), 
sosyal değişim teorisi (4), toplum (4), etki (4) kelimeleridir. Kırsal 
turizm, kumar turizmi, kültür turizmi, etkinlik turizmi ve sürdürülebilir 
turizm gibi alanlarda konu ile ilgili araştırma yapıldığı görülmektedir. 

 
Tablo 5: I. Döneme İlişkin Anahtar Kelimeler 

Anahtar Kelime  Frekans Anahtar Kelime Frekans 
Yerel Halk Algısı 11 Av, Desteğin Öncülleri, Kırsal 

Turizm, Kırsal Turizm 
Gelişimi, Kimlik, Kumar, 
Kumar Turizmi Gelişimi, 
Kültürel Fayda, Sosyo-
Kültürel Etki, Yerel Halk 
Görüşü, Etkinlik Turizmi, 
Mega Etkinlikler, Festivaller, 
Dünya Kupası, Ölçek 
Geliştirme, Lisrel, Tutum 
Ölçeği, Profesyonel Örgütler, 
Toplumsal Tatmin, Toplumsal 
Turizm, Turist Tipi, Kültür 
Turizmi, Turizm Politikası, 
Turistik Çekicilikler, Yerel 
Gelişim, Yerli-Turist 
Etkileşimi, Çevresel Tutum, 
Fayda, Gelişmekte Olan 
Ülkeler, Karşılaştırmalı 
Analiz, Katılımcı Planlama, 
Girişimciler, Merkez Bölge, 
Miras, Nitel Toplum 
Araştırmaları, 
Sürdürülebilirlik, Toplumsal 

1 
Yerel Halk Tutumu 10 
Turizmin Etkileri  9 
Turizm Gelişimi 8 
Yerel Halk  6 
Tutum 6 
Yapısal Eşitlik 
Modellemesi 

5 

Sosyal Değişim Teorisi 4 
Toplum 4 
Sosyal Etki  4 
Algı 3 
Kırsal kalkınma 2 
Tarihi Alanlar 2 
Turizm Gelişimine 
Yönelik Destek 

2 

Toplumsal Katılım 2 
Yerel Yönetimlerin 
Tutumu 

2 

Sürdürülebilir Turizm 2 
Sosyo- Ekonomik Etki 2 
Küme Analizi 2 
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Miras, Nitel Toplum 
Araştırmaları, 
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1 
Yerel Halk Tutumu 10 
Turizmin Etkileri  9 
Turizm Gelişimi 8 
Yerel Halk  6 
Tutum 6 
Yapısal Eşitlik 
Modellemesi 

5 

Sosyal Değişim Teorisi 4 
Toplum 4 
Sosyal Etki  4 
Algı 3 
Kırsal kalkınma 2 
Tarihi Alanlar 2 
Turizm Gelişimine 
Yönelik Destek 

2 

Toplumsal Katılım 2 
Yerel Yönetimlerin 
Tutumu 

2 

Sürdürülebilir Turizm 2 
Sosyo- Ekonomik Etki 2 
Küme Analizi 2 

Sorunlar, Gelişim, Sosyal 
Temsil Teorisi 

 
II.Döneme ilişkin anahtar kelimeler Tablo 6’ de 

gösterilmektedir. Bu dönemde en çok kullanılan anahtar kelimeler; 
yerel halk tutumu (24), yerel halk algısı (18), turizmin etkileri (14), 
turizm gelişimi (12), yerel halk (10), sosyal değişim teorisi (10), yaşam 
kalitesi (9), turizm desteği (9), yapısal eşitlik modellemesi (8), 
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bağlılık (4), toplumsal katılım (4) kelimeleridir. Bu dönemde toplumsal 
güçlendirme, yere bağlılık, toplumsal bağlılık, duygusal bütünleşme, 
yaşam tatmini, öznel iyi oluş gibi yeni değişkenlerin de kullanıldığı 
görülmektedir. Sürdürülebilir turizm ve etkinlik turizminde konu ile 
ilgili daha fazla çalışma yapıldığı görülmektedir. 
 
Tablo 6: II. Döneme İlişkin Anahtar Kelimeler 

Anahtar Kelime  Frekans Anahtar Kelime Frekans 
Yerel Halk Tutumu 24 Çevresel Etki, Dağ Turizmi, 

Duygusal Bütünleşme Ölçeği, 
Ekonomik Kriz, Etkinlikler, Etnik 
Turizm, Fuhuş, Gazino, Gazino 
Etkileri, Genel Tutum, Gönüllü 
Turizm, İç Turizm, Kırsal 
Toplum, Kurumsal Güven, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 
Mega Spor Etkinlikleri, 
Mevsimsellik, Mobil Teknoloji, 
Mutluluk, Ortak Yaratım Değer, 
Özsaygı, Psikoloji, Siyasal Güven, 
Sürdürülebilir Turizm Girişimleri, 
Sürdürülebilir Turizm Politikası, 
Toplum, Yer Kimliği Öcülleri, 
Yerli Turist Etkileşimi,  
Geçerlilik, Güç, İçerik Analizi, 
Kırsal Turizm, Küme Analizi, 
Miras, Miras Turizmi, Ölçek 
Geliştime, Öz Yeterlilik, Paydaş 
Teoisi, Sırt Çantalı Turist Algısı, 
Sürdürülebilir Turizm Gelişimi, 
Toplumsal Etki, Toplumsal 
Faktör, Toplum Duyusu, 
Toplumsal Gelişim, Yerel Halk 
Görüşü, Turist Algısı, Turizm 
Pazarlaması, Turizm Tarihi, 
Turizm Yanlı Davranış, Algılanan 

1 
Yerel Halk Algısı 18 
Turizmin Etkileri 14 
Turizm Gelişimi 12 
Yerel Halk 10 
Sosyal Değişim 
Teorisi 

10 

Yaşam Kalitesi 9 
Turizm Desteği 9 
Yapısal Eşitlik 
Modellemesi 

8 

Sürdürülebilir Turizm 7 
Mega Etkinlikler 6 
Etki 6 
Destinasyon Yaşam 
Döngüsü 

6 

Toplumsal 
Güçlendirme 

5 

Yere Bağlılık 5 
Yer İmajı 5 
SUS-TAS 4 
Toplumsal Bağlılık 4 
Toplumsal Katılım 4 
Duygusal Bütünleşme 3 
Turizm 3 
Turizme Yönelik 
Tutum Ölçeği 

3 
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Yaşam Doyumu 3 Fayda, Alternatif Turizm, Çoklu 
Analiz, Duygusal Tepki, 
Ekonomik Etki, Gruplararası 
Etkileşim,  Kültürel Fayda, 
Methodoloji, Mutluluk, Ölçek, 
Psikometri, Spor Turizmi 
Etkinliği, Toplumsal 
Memnuniyet, Toplumsal Fayda, 
Yer Kimliği, Destek, Kültürel 
Etkileşim, İstatiksel Yöntemler, 
Kültürlerarası Etkileşim, 
Motivasyon, Öz Belirleme 
Teorisi, Planlama, Sosyal Çevre, 
Sosyal Temsil Teorisi, Yerel 
Ekonomik Durum, Turist, 
Sürdürülebilir Göstergeler, 
Algılanan Turizm Değeri, kişisel 
fayda, Boylamsal Çalışma, 
Çevresel, Doğrulayıcı Faktör 
Analizi, kırsal Destinasyon, 
Kümeleme, Planlı Davranış 
Teorisi, Şarap Turizmi, Aracı etki, 
Destek, Bilişsel Değerler 

Güven  3 
Dünya Miras Alanı 3 
Festivallerin Etkisi 3 
Kitle Turizmi 2 
Yerel Halkın Turizm 
Algısı 

2 

Toplumsal Destek 2 
Sosyal Etkiler 2 
Öznel İyi Oluş 2 
Kumar 2 
Duygu 2 
Algı 2 
Turizme Yönelik Algı 2 
Kimlik Teorisi 2 
Sosyo-Ekonomik Algı 2 
Etkinliğe Bağlılık 2 
Etkinlik Desteği 2 
Sosyo-Kültürel Etki 2 
Sürdürülebilir Gelişim 2 
Tutum 2 
Ekonomik Fayda 2 
Destek 2   

 
Her iki dönemde de en çok kullanılan kelimeler benzerlik 

göstermekle birlikte II. Dönemde kullanılan kelime sayısı ve çeşidinde 
artış görülmektedir. Bu artışın sebebi olarak ise ilgili dönemde makale 
sayısının (89) ilk döneme (57) göre fazla olması gösterilebilir.  

Sayfa Sayısı ve Çoklu Yazar Durumu 
Makaleler sayfa sayısı bakımından incelendiğinde makalelerin 

en az 3 ve en fazla 27 sayfadan oluştuğu görülmektedir. Makalelerin 
sayfa sayısı aralığı Tablo 7’de gösterilmektedir. En fazla makale 11-20 
sayfa aralığında yazıldığı görülmektedir. Yayınların büyük 
çoğunluğunun nicel yaklaşımlarla incelenmesinden dolayı tablo ve 
grafiklere yer verildiğinden sayfa sayılarının yüksek olduğu 
söylenebilir. Sayfa sayısının belirli aralıklarda yoğunlaşma nedeni 
olarak dergi politikalarında kelime sayısı sınırı olması gösterilebilir. 
 
Tablo 7 : Makalelerin Sayfa Sayısı 

Sayfa Sayısı Frekans Yüzde 
1-10 arası sayfa 33 22 
11-20 arası sayfa  93 63 
21 ve üzeri sayfa  20 15 
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çoğunluğunun nicel yaklaşımlarla incelenmesinden dolayı tablo ve 
grafiklere yer verildiğinden sayfa sayılarının yüksek olduğu 
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Tablo 7 : Makalelerin Sayfa Sayısı 

Sayfa Sayısı Frekans Yüzde 
1-10 arası sayfa 33 22 
11-20 arası sayfa  93 63 
21 ve üzeri sayfa  20 15 

 

Makalelerin çoklu yazar durumu ile bilgiler Tablo 8’de yer 
almaktadır. Makalelerin %41,1 iki yazarlı, %30,8’i üç yazarlı, %15,1’i 
4 yazarlı, %8,9’unun ise tek yazarlı olduğu görülmüştür. Beş ve altı 
yazarlı makalelerin sayısı oldukça azdır. Makalelerin genellikle 2 ve 3 
yazarlı olarak yayımlanması nedeni olarak, günümüzde artan yayın 
baskısının yazarları, tek yazarlıktansa daha fazla işbirliğine 
yönlendirdiği söylenebilir. Çok yazarlık, yazarlara farklı bakış açıları 
kazandırmakla birlikte hataları en aza indirme gibi faydalar 
sağlamaktadır (Strandberg ve diğerleri, 2016; Temizkan ve diğerleri, 
2015). 

 
Tablo 8: Makalelerin Çoklu Yazar Durumu 

Yazar Sayısı Frekans Yüzde 
1 yazarlı 13 8,9 
2 yazarlı 60 41,1 
3 yazarlı 45 30,8 
4 yazarlı 22 15,1 
5 yazarlı 4 2,7 
6 yazarlı 2 1,4 

 
Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada yerel halkın turizm gelişimine yönelik algı ve 

desteği ile ilgili olarak son 26 yıl içerisinde, uluslararası alanda önde 
gelen dört turizm dergisinde (ATR, JST, JTR, TM) yayınlanan 146 
makale belirli parametrelerce incelenmiştir. Konu ile ilgili makalelerin 
sayısı 2008 yılı itibari ile giderek artış göstermiştir. En fazla makalenin 
de 2017 yılında yayınlandığı görülmüştür. Makalelerin yayınlandığı 
dergiler arasında TM dergisi ilk sırada yer alırken, Nunkoo vd., (2013) 
yapmış olduğu çalışmada ATR dergisi ilk sırada yer almıştır. Bunun 
nedeni olarak son yıllarda TM’de konu ile ilgili olarak daha fazla 
makale yayınlanmış olması gösterilebilir. JST’de son iki yılda konu ile 
ilgili makale sayısının arttığı görülmüştür. Bu durum, derginin 
sürdürülebilirlik konusunu ele alması ve yerel halkın da bu noktada 
önemli bir faktör olması ile açıklanabilir. Makaleler en fazla 11-20 
sayfa sayısı aralığında yazılmıştır. Çoklu yazar durumunda ise 2 ve 3 
yazarlı makale sayısının fazla olduğu elde edilen bir diğer bulgudur. 

İncelenen makalelerin büyük çoğunluğu (%87,7) nicel 
yaklaşım yöntemini benimsemiştir. Nunkoo vd., (2013)’nin çalışması 
da bu bulguyu desteklemektedir. Araştırmacıların konu ile ilgili olarak 
nicel araştırma yaklaşımını daha fazla tercih ettiği söylenebilir. 
Makalelerde en sık başvurulan yöntemler ise rassal örnekleme 
yöntemleri (%43,9) iken en fazla kolayda örnekleme türü (%21,2) 
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tercih edilmiştir.   Diğer taraftan makaleler verilerin toplandığı ülkeler 
bakımından incelendiğinde ABD ve Çin ilk sıralarda yer almaktadır. 
Aydın Arslan vd., (2016) turizm talebi konusunda ve Yılmaz (2017)’ın 
rastoranlarda bahşiş konuları ile ilgili uluslararası alanyazında yapmış 
oldukları çalışmalarda da verilerin toplandığı ülke bakımından ABD ilk 
sıralarda yer almaktadır. Makalelerin sadece 2’sinde verilerin 
Türkiye’de toplandığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de konu ile 
ilgili çalışmaların arttırılmasının önemi ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Elde edilen bir diğer bulgu ise, anahtar kelimeler arasında en fazla 
sürdürülebilir turizm ile ilgili kelimelerin yer almasıdır. Bu durum, 
sürdürülebilir turizmin başarıya ulaşmasında yerel halkın desteğine 
ihtiyaç olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Nunkoo vd., (2013) tarafından yerel halkın turizm gelişimine 
yönelik desteği ile ilgili olarak uluslararası alanyazında bibliyometrik 
bir çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada makalelerin hangi 
dergilerde yer aldığı, araştırma yöntemleri ve kullanılan teoriler 
hakkında bilgiler verilmektedir. Ancak çalışmada anahtar kelimelerle 
ilgili değerlendirme yapılmamıştır. Makalelerde yer alan anahtar 
kelimeler ise araştırmanın konusu ile ilgili olarak bilgi vermesi 
açısından önemlidir. Yapılan bu çalışmada, diğer çalışmadan farklı 
olarak anahtar kelimeler de araştırmaya dahil edilmiştir. Bu bağlamda 
makalelerde kullanılan anahtar kelimeler, I. Dönem (1993-2007) ve II. 
Dönemde (2008-2018) incelenmiştir. Her iki dönemde sıklıkla 
kullanılan kelimeler, yerel halkın tutumu, yerel halkın algısı, turizmin 
etkileri, turizm gelişimi, sosyal değişim teorisi kelimeleridir. 
Dolayısıyla her iki dönem de yerel halkın turizmin gelişimine yönelik 
algı ve desteğinin daha çok sosyal değişim teorisi bakımından 
incelendiği söylenebilir. Buna karşın II.Dönemde yani son on yıllık 
dönemde anahtar kelime çeşitliliğinde artış görülmüştür. Makalelerde 
yaşam kalitesi, toplumsal güçlendirme, yere bağlılık, yer imajı, 
toplumsal bağlılık, duygusal bütünleşme, öznel iyi oluş gibi 
değişkenlerinde yer alması ile konunun psikolojik açıdan da incelendiği 
söylenebilir.  

 Çalışma ile yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğinin 
sadece yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algıları ile 
açıklanamayacağını; bu destek de yer kimliği, yer imajı, yere bağlılık, 
duygusal bütünleşme, yaşam kalitesi, toplumsal güçlendirme gibi 
değişkenlerin de etkili olabileceği görülmüştür.  Bu çalışmada 
uluslararası alanyazında yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteği 
ile ilgili makaleler incelenmiştir. Ulusal alanyazın incelendiğinde ise 
yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğinin sadece yerel halkın 
turizme yönelik algı ve tutumları ile açıklandığı görülmüştür 
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algı ve desteğinin daha çok sosyal değişim teorisi bakımından 
incelendiği söylenebilir. Buna karşın II.Dönemde yani son on yıllık 
dönemde anahtar kelime çeşitliliğinde artış görülmüştür. Makalelerde 
yaşam kalitesi, toplumsal güçlendirme, yere bağlılık, yer imajı, 
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 Çalışma ile yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğinin 
sadece yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algıları ile 
açıklanamayacağını; bu destek de yer kimliği, yer imajı, yere bağlılık, 
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turizme yönelik algı ve tutumları ile açıklandığı görülmüştür 

(Oğuzbalaban, 2017). Dolayısıyla ulusal alanyazında yapılacak olan 
çalışmalarda yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğinin söz 
konusu değişkenlerle incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma, uluslararası alan yazında yerel 
halkın turizm gelişimine yönelik algı ve desteği ile ilgili bibliyometrik 
inceleme yapan ilk araştırma olmasından dolayı araştırmacılara yön 
vereceği düşünülmektedir. Ancak araştırma turizm alanında önde gelen 
dört dergide yayınlanan makaleler ile sınırlandırılmıştır. İleride bu konu 
ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanyazını da kapsayacak şekilde 
bir çalışma yürütülebilir. 
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