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Bu çalışmanın amacı turizmde metaverse uygulamaların bilim haritalama teknikleri
aracılığı ile sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek metaverse
uygulaması olan metaverse turizmi ile ilgili olarak bir bakış açısının oluşturulabilmesidir.
Çalışmanın amacına uygun olarak doküman analizi ve bu analize yönelik olarak
bibliyometrik haritalama tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında 09.05.2022
tarihinde ilk olarak “Web of Sciences ve Scopus” veri tabanlarında “metaverse and tourism”
anahtar kelime başlıkları kullanılarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
yöntemi kapsamında ele alınan bir diğer husus ise Carrot arama aracı ile web kaynaklarında
“metaverse and tourism” anahtar kelime kapsamında elde edilen verilere Carrot2 analizinin
uygulanması ile oluşturulan bibliyometrik görsel bilim haritalarının oluşturulmasıdır.
Ayrıca çalışmanın yönteminde “Google Ngram” kelime görüntüleyici kullanılarak Google
Kitaplar içerisinde “metaverse” kelimesinin yıllar içerisinde kullanım frekansı belirlenerek
konuya olan ilgi ile ilgili detaylı bir bakış açısı sunulmaktadır. Turizmde metaverse konulu
çalışmaların sanal dünya, sanal gerçeklik, turizmin geleceği, pazarlama, seyahat endüstrisi,
dijitalleşme ve turizmde kullanılan sanal uygulamalar kapsamında ele alındığı
belirlenmiştir.
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This research aims to provide a perspective on metaverse tourism, and a potential future
metaverse application, and to analyze metaverse applications in tourism using a methodical
approach and science-mapping tools. Bibliometric mapping and document analysis
approaches were applied to this analysis by the goals of the study. On May 9, 2022, a review
of the literature was conducted within the parameters of the study using the search terms
“metaverse and tourism” in the databases “Web of Sciences” and “Scopus”. The production
of bibliometric visual science maps utilizing Carrot2 analysis of the information gathered
in the context of the same keyword in online resources is another topic covered by the
study's methodology. In addition, using the “Google Ngram” word viewer in the method of
the study, the frequency of use of the word “metaverse” in Google Books over the years is
determined, and a detailed perspective on the interest in the subject is presented. It has been
determined that the studies on metaverse in tourism are handled within the scope of virtual
worlds, virtual reality, the future of tourism, marketing, the travel industry, digitalization,
and virtual applications used in tourism.
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