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Öz 

Bu çalışmada, inanç turizmi ile ilgili 1998-2019 yılları arasında ulusal literatürde yayımlanan makale ve 
tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi ve bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara 
rehber olması amaçlanmıştır. Çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Arama veri 
tabanında “inanç turizmi” kelimesi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılarak taranmıştır. Yapılan 
araştırmada 52 makale ve 46 tez olmak üzere toplam 98 yayına ulaşılmıştır. İnanç turizmine ilişkin 
araştırmaların; yıllara göre dağılımı, çalışmanın türü, yazarın bağlı bulunduğu kurum, araştırma alanı, 
araştırma konusu, araştırma yaklaşımı ve tasarımı, araştırma yöntemi, araştırma analizleri, veri 
toplama teknikleri, örneklem grubu ve örneklem seçme yöntemi konuları incelenmiştir. Veriler 
istatistik programına girilmiş ve çalışmada verilerin frekans analizi ve yüzdelik dilimleri hesaplanarak 
inanç turizmi ile ilgili araştırmalar bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Çalışmada, makaleler 
içerisinde en çok araştırılan konunun dini yerlerin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi üzerine 
olduğu, tezlerde ise inanç turizmine yönelik yerel halkın bakış açısı ve bir bölgenin inanç turizmi 
potansiyeli konularının en çok araştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Makalelerde çoğunlukla nitel 
araştırma yöntemleri tercih edilirken tezlerde nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği 
belirlenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerini kullanan makale ve tezlerin ise genellikle temel düzey 
istatistik analizlerinden yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to examine bibliometric analysis of articles and graduate theses published 
between 1998-2019 on religious tourism in Turkish literature and to guide researchers who want to work 
in this field. In this regard, the word "religious tourism" was searched in Turkish and English languages 
in the Academic Search database of the Council of Higher Education. In research, 46 of 98 publications 
consist of graduate thesis and 52 articles were examined. The data were analyzed by statistical software 
to make frequency and percentage analysis and the studies related to religious tourism were examined 
with bibliometric analysis. The studies related to religious tourism were analyzed in terms of the year 
of publication, type of the study, institution, research field and subject, research approach and design, 
research method, research analysis, data collection techniques, sample group and sample selection 
methods were examined. The most researched subject in the articles was on the evaluation of religious 
places within the scope of religious tourism, and in the theses the most researched subjects were the 
religious tourism potential of a region and the local people's perspective on religious tourism. In the 
study, it was found that in the articles were preferred mostly qualitative research methods, whereas in 
graduate theses mostly quantitative research methods were preferred. It is concluded that articles and 
theses using quantitative research methods generally benefit from basic level statistical analysis. 
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