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ÖZ
Her geçen gün alanyazında kullanımı artan bibliyometrik analiz, turizm
alanında kullanılmaktadır. Bibliyometrik analiz, makale, kitap, dergi gibi
basılı yayınların nicel analiz ile bibliyometrik özelliklerini incelemeye ve
ilgili alanın bilimsel iletişimine ilişkin ipucu vermeye yönelik bir
yöntemdir. Çalışmada, kış turizmi kapsamında ulusal ve uluslararası
alanyazında yayımlanan makaleler belirli parametreler çerçevesinde
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çeşitli veri tabanları üzerinden
26 ulusal, 57 uluslararası makale değerlendirmeye alınmıştır. Kış turizmi
kapsamında en fazla 2011 yılında makale yayımlandığı ve en fazla görgül
çalışma yapıldığı sonucu bulunmuştur. Yayımlanan makalelerin yoğun
olarak turizm alanında yayımlanan dergileri tercih ettikleri belirlenmiştir.
Bu çalışma sonucunda kış turizmi alanında makalelerin giderek arttığı
görülmektedir.
ABSTRACT

Keywords:
Winter tourism
Alternative tourism
Articles
Bibliometric analysis

*Sorumlu Yazar: Şule ARDIÇ YETİŞ
E posta: ardicsule@nevsehir.edu.tr

Bibliometric analysis is increasingly used in literature, used in tourism
literature. The analysis is a method for examining the bibliometric
characteristics of quantitative attributes to published documents like an
article, a book, a journal and giving clues about the scientific
communication of the field. The aim of the research was to examine the
articles on winter tourism in national and international literature based on
defined parameters of bibliometric analysis. For this purpose, 26 national,
57 international articles from various databases were included in the
research. Based on the result of the analysis, it can be concluded that the
most paper were published in 2011 and the emphasis was more on
empirical studies. It was determined that the published articles frequently
preferred the journal of the tourism field. As a result of this study, it is
seen that in the field of winter tourism articles are gradually increased.

