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Türkiye’nin ilk kitle turizmi destinasyonu olarak değerlendirilen Alanya; 1980’lerden
günümüze dönemsel krizlerle karşılaşsa da günümüzde turistik anlamda önemini
korumakta, Antalya’ya gelen turist sayısının yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. Turizmin
Alanya’daki hızlı gelişimi pazarlama, sosyoloji, mimarlık, şehir planlaması gibi farklı
disiplinlerden araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve bu konularda bilimsel çalışmalar
üretilmiştir. Bu çalışmada Alanya turizmi üzerine yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar
ile lisansüstü çalışmaların gelişim seyrini bibliyometrik analiz ile araştırmak hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Web of Science, Google Akademik veri tabanlarında ve Yükseköğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezinde taramalar yapılmış ve toplamda 118 yayın ve 95 lisansüstü
çalışma incelenmiştir. Çalışmalar “tür”, “yıl”, “yayınlandığı dergi”, “en üretken yazar ve
kurum”, “yazar verimliliği” gibi bibliyometrik özellikleri bakımından incelenmiştir.
Çalışma konuları içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek odaklanılan alt alanlar ortaya
konmuştur. Olgunlaşmış bir destinasyon olan Alanya’da gerçekleştirilmiş turizm
araştırmalarının incelendiği bir başka araştırma olmaması dolayısıyla mevcut çalışmanın
ileride Alanya’da çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için bütünsel bir bakış açısı
sunması umulmaktadır.
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Considered as Turkey's first mass tourism destination, Alanya has faced periodic crises
since the 1980s, but today it maintains its importance in terms of tourism and meets
approximately one-third of the number of tourists coming to Antalya. The rapid
development of tourism in Alanya has attracted the attention of researchers from different
disciplines such as marketing, sociology, architecture and city planning, and scientific
studies have been produced on these subjects. Present study aimed to investigate the
development of national and international studies and postgraduate thesis on Alanya
tourism with bibliometric analysis. In this context, Web of Science, Google Academic
databases and Higher Education Council National Thesis Center were searched and a total
of 118 publications and 95 postgraduate thesis were examined. The studies were examined
in terms of their bibliometric characteristics such as “genre”, “year”, “the journal
published”, “the most productive author and institution”, and “author productivity”. The
study subjects were evaluated with the content analysis method and the focused sub-areas
were revealed. It is hoped that the current study will provide a holistic perspective for
researchers who want to work in Alanya in the future, since there is no other study
examining tourism researches conducted in Alanya, which is a mature destination.
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