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Etik, her alanda ve her sektörde bilimsel açıdan ele alınması gereken bir konudur.
Turizmde etik konusu özellikle son yirmi yılda araştırmacıların ilgi gösterdiği
konulardan biridir. Turizm alanında, araştırma etiğinden, çalışma etiğine kadar pek
çok farklı konuda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki
dergilerde yayımlanan ‘‘turizm ve etik’’ konulu makaleleri bibliyometrik analizle
incelemektir. Çalışmada incelenen makaleler, akademik.yok.gov.tr portalı
kullanılarak tespit edilmiştir. Tespit edilen makaleler, yayımlandıkları dergiler,
yazarlar ve yayım yılı, araştırma amacı, analizler ve sonuç başlıklarında
incelenmiştir. Çalışmada ele alınan turizm ve etik konulu makaleler incelendiğinde,
çalışmaların turizm işletmeleri, çalışanlar, yöneticiler, öğrenciler, akademisyenler,
müşteriler, hastalar ve yerel halkı konu aldıkları ortaya çıkmıştır.
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Ethics is a subject that needs to be addressed scientifically in every field and in
every sector. Ethics in tourism is one of the subjects that researchers have been
interested in especially in the last two decades. In the field of tourism, research
ethics and work ethics are being studied in many different subjects. The purpose of
this study, published in international journals comprehensive in Turkey, '' tourism
and ethical '’on bibliometric analysis is to examine the articles. The articles
examined in this study have been determined using the academic.yok.gov.tr search
engine. Identified articles, journals, year of publication, research purpose, method /
analysis and findings were examined. As a result, it was found out that the articles
determined according to the determined criteria are about tourism enterprises,
employees, managers, students, academicians, customers, patients and local people.
When the articles on tourism and ethics examined in the study were examined, it
was revealed that the studies focused on tourism enterprises, employees, managers,
students, academics, customers, patients and local people.
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