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Turizm talebi, araştırmacılar tarafından sıklıkla araştırılan turizm literatürünün önemli
konuları arasındadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların araştırma kalitesinin ve gelişim
sürecinin dönemsel olarak incelenmesi, birçok bilimsel alan için geçerli olduğu gibi,
oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, turizm talebi kapsamında
1994-2021 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan ulusal düzeydeki yüksek lisans ve doktora
tezlerinin bibliyometrik olarak analiz edilmesidir. Bu araştırmada, konuyla ilgili yapılan
ulusal düzeydeki lisansüstü tezlerin çeşitli parametrelere göre incelenmesine yönelik olarak
bibliyometrik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara
göre, konu kapsamında üretilen yüksek lisans tez sayısının doktora tezine göre fazla olduğu
ve konu olarak ise en çok turizm talebini etkileyen faktörler ve/veya turistik talep tahmini
konusunun işlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca tezlerde en fazla nicel araştırma yöntemlerinin
kullanıldığı, veri toplama aracı olarak ikincil verilerden yararlanıldığı ve araştırmaların
genellikle ikincil verilere dayalı veri setleri üzerinde gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.
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Abstract
Tourism demand is among the important topics of the tourism literature, which is frequently
researched by researchers. Periodically examining the research quality and development
process of the studies on the subject is considered very important, as it is valid for many
scientific fields. For this reason, the aim of the study is to bibliometrically analyze the
national level master's and doctoral theses carried out between 1994-2021 within the scope
of tourism demand. In this study, bibliometric analysis method was used to analyze
national-level postgraduate theses on the subject according to various parameters.
According to the results of the research, it has been determined that the number of master's
theses produced within the scope of the subject is higher than the doctoral thesis, and the
factors affecting tourism demand and/or touristic demand forecasting are the most
discussed subject. In addition, it has been revealed that quantitative research methods are
mostly used in theses, secondary data is used as a data collection tool, and researches are
generally carried out on data sets based on secondary data.
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