Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2022, 10 (1), 335-357

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
ISSN: 2147 – 8775
Journal homepage: www.jotags.org

Covid-19 ve Turizm İlişkisini Ele Alan ve Tr Dizin’de Yayınlanan Makalelerinin
İncelenmesi (Investıgatıon of Artıcles on the Covıd-19 and Tourısm Relatıonshıp Publıshed
in Tr Index)
* Nuray EKER a
a

, Karaca Mina DURDU b

, Alper BOZKURT c

Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Tourism, Department of Tourism Guidance, Sakarya/Turkey
Adıyaman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Adıyaman/Turkey
c
Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Faculty of Business Administration, Department of Tourism
Management, Adana/Turkey
b

Makale Geçmişi

Öz

Gönderim Tarihi: 17.01.2022

Ortaya çıktığı ilk günden itibaren Covid-19 konusu turizm alan yazınında en popüler
konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Covid-19
pandemisini turizm bağlamında ele alan çalışmaları bir araya getirerek araştırmacılara
sunmak ve bir bakıma araştırmacıların bu konuya verdiği önemi ortaya koymaktır. Ayrıca
bu çalışma alınyazında yer alan makalelerin konu başlıkları, amacı ve anahtar kelimelerine
dair kelime bulutları sunarak bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır. Araştırmacılara önceki
çalışmaların içeriği, yöntemi ve odağı hakkında bir referans kılavuzu sağlamak amacıyla
2019 Aralık ayından itibaren “TR DİZİN” alan yazında yayımlanan 86 makale incelenmiş
ve bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir. Makalelere ilişkin nicel bilgilerin ortaya
konmasında SPSS istatistik programı kullanılırken kelime bulutlarının oluşturulmasında
MAXQDA veri analizi yazılımı kullanılmıştır. Mevcut inceleme sonucunda ilgili
makalelerin çoğunlukla Covid-19’un turizm endüstrisine, turizm hareketlerine ve turizm
çalışanlarına etkileri” üzerine yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
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Abstract
Since the first day of its emergence, Covid-19 has become one of the most popular topics
in tourism literature. The main purpose of this study is to bring together the studies that
deal with the Covid-19 pandemic in Turkey in the context of tourism. The study also reveals
the importance that academics give to this matter. In addition, this study provides a holistic
perspective by presenting word clouds about the titles, purpose and keywords of the articles
in the literature. In order to provide researchers a reference guide about the content, research
methods and focuses of previous studies, namely 86 articles published in the "TR DIZIN"
literature since December 2019 were examined and evaluated with bibliometric analysis.
SPSS statistical program was used to reveal the quantitative information about the articles
and MAXQDA data analysis software was used to create word clouds. As a result of the
current review, it has been determined that the relevant articles mostly focus on the effects
of Covid-19 on the tourism industry, tourism movements and tourism staff.
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