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Özet

Bu çalışmanın amacı spor turizmi ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi ile genel özelliklerini ve tarihsel süreç
içerisindeki değişimlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 1967-2022 yılları arasında Scopus veri tabanında taranan dergilerde
yayımlanan 1948 makale incelenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde R programı kullanılmıştır. Çalışmada yıllara göre
makale sayıları, en fazla yayın yapılan ve atıf alan dergiler, yıl bazlı trend değerlendirmeleri, diğer çalışmaları en fazla etkileyen
makaleler ve yazarlar, konunun en çok yayına dönüştüğü ve birlikte en çok yayın iş birliği yapan ülkeler ile ilgili elde edilen bulgular
değerlendirilmiştir. Sonuçlar 2002 yılından itibaren spor turizmine yönelik yapılan yayınlarda belirgin bir artışın yaşandığı ve 2022
yılına kadar artış eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yıl bazlı trend değerlendirmeleri incelendiğinde daha eski yıllarda
“event marketing”, “hunting”, “culture” konuları ağırlıklı olarak çalışırken son yıllarda tüketici davranışlarına ve sürdürülebilirliğe
yönelik bir eğilimin olduğu görülmektedir. “Climate change”, “sustainability”, “sustainable development”, “motivation”,
“satisfaction” değişkenlerinin sıklıkla kullanılması bu eğilimi göstermektedir. Bu sonuçlar spor turizminin uluslararası alan yazında
ne yöne evrildiğinin görülmesi bakımından önemlidir. Konu ile ilgili en fazla çalışmayı yapan ülkelerin Amerika, Çin ve Avustralya
olduğu saptanmıştır. Çalışma spor turizminin genel özelliklerini ortaya koyması bakımından ve bu alanda çalışma yapmak isteyen
araştırmacılar için önemli bilgiler sağlamaktadır.
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Abstract
The aim of this study is to reveal the general characteristics and changes in the historical process with the bibliometric analysis
method of the studies on sports tourism. For this purpose, 1948 articles published in the journals Scopus database that contain the
phrase "sport tourism" have been examined between 1967-2022. The data were analysed with bibliometric analysis method by using
R program. In the study, the number of articles by years, the most the most published and cited journals, year-based trend
evaluations, the articles and authors that influenced other studies the most, the journals with the most publications on the subject,
the countries with the most publications and the countries with the most publication cooperation about findings were evaluated. The
results show that there has been a significant increase in broadcasts for sports tourism since 2002 and the upward trend continues
until 2022. When the year-based trend evaluations are examined, it is seen that while "event marketing", "hunting", "culture" issues
were mainly used in the past, there has been a tendency towards consumer behavior and sustainability in recent years. The frequent
use of “climate change”, “sustainability”, “sustainable development”, “motivation”, “satisfaction” variables shows this trend. These
results are important in terms of seeing the direction in which sports tourism has evolved in the international literature. It has been
determined that the countries that have done the most studies on the subject are America, China and Australia. The study provides
important information for researchers who want to study in this field, in terms of revealing the general characteristics of sports
tourism.
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