
GİRİŞ
1945’li yıllardan 1960’lı yıllara kadar önce lüks bir 
ihtiyaç olarak kabul edilen daha sonra kültürel bir 
hareket olarak kendini gösteren turizm, günümüz-
de, günlük sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez 
bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Turizm özel-
likle son yıllarda, ülke ekonomilerinin karşılaştığı 
ekonomi temelli sorunların aşılmasında en etkin 
sektörlerden biri haline gelmiştir. Sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimler, 
turizm talebini önemli ölçüde arttırmıştır. Bu ge-
lişmelere paralel olarak, ülkelerin potansiyel turist-
leri çekme çabaları hız kazanmış ve benzer turizm 
hizmetlerini/ürünlerini sunan ülkeler arasında ol-
dukça yoğun bir rekabet yaşanmaya başlamıştır. 

Günümüzde hızla büyüyen turizm sektörü, Bir-
leşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNW-
TO) göre yarattığı istihdam, hizmet verdiği insan 
sayısı, yarattığı gelir ve katma değerle dünyanın 
en büyük sektörlerinden biri haline gelmiştir. Ay-
rıca kültürel ve siyasi sınırların tamamen ortadan 
kalktığı günümüzde turizmin toplumlar ve kül-
türler arası barışı ve entegrasyonu sağlama gibi 
önemli bir fonksiyonu da vardır. Bu nedenle, tüm 
dünya ülkeleri kendi vatandaşlarını, turizme üre-
tici ve/veya tüketici olarak katılmaları için teşvik 
etmektedirler. Bu bağlamda, dünya genelinde ülke 
ekonomilerinin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği 
ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların çözü-
münde, bölgesel, sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı; SWOT analizi ile Türk turizm yatırımlarının mevcut durumunu belirlemek ve Türk turizm yatırımları için nasıl bir 
yeniden yapılandırma çalışmasının yapılması gerektiği konusuna açıklık getirmektir. SWOT analizini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 
veriler, turizm akademisyenlerine, konaklama ve seyahat işletmeleri yöneticilerine anket uygulanması suretiyle derlenmiştir. SWOT analizi 
sonuçlarına göre, turizm yatırımlarının, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılması önerilmektedir. Ulaşılan 
bir diğer sonuç ise, Türk turizminde, kültür-inanç turizmi, kongre turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi konularında turizm yatırımlarının 
yönlendirilmesi yönündedir. Diğer yandan, sektörde uygulanan vergi ve harçların yeniden belirlenmesi, turizm yatırımlarının gelecekte ön 
plana çıkacak turizm çeşitlerine göre yeniden yapılandırılması, turizm yatırımları ile çevre kalitesi arasındaki ilişkinin arttırılması, turizm 
yatırımları için finansal kaynak bulmanın kolaylaştırılması ve daha etkin bir pazarlama ve tanıtım politikasının izlenmesi de turizm yatırım-
larının verimliliğine olumlu katkıda bulunacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar sözcükler: SWOT Analizi, turizm yatırımları, konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, Türkiye. 

ABSTRACT
Aim of this study is to determine the current situation of Turkish tourism investments and the degree of  need for a renovation for Turkish 
tourism investments by SWOT analysis. The data in order to employ SWOT analysis is collected by a questionnaire that is applied to tourism 
academicians, accomodation managers and travel agency managers. SWOT analysis results suggest that tourism investments had better 
to be directed to Blacksea, East Anatolia and Southeast Anatolia regions. Analysis results also imply that the following actions would con-
tribute to the efficiency of tourism investments. Tourism investments would be channelled to culture-religion, congress, sports and health 
tourism concepts. On the other hand, taxes and fees applied to tourism sector are suggested to be rearranged and tourism investments 
are suggested to be renovated according to new tourism concepts. Furthermore, the relationship between tourism investments and envi-
ronmental quality should be improved. Also, obtaining financial resources in the tourism sector should be facilitated and a more efficient 
marketing and promotion program should be pursued. 
Key words: SWOT analysis, tourism investments, accomodation companies, travel agencies, Turkey. 

A Pilot Study of Selected Partners’ Evaluating Turkish Tourism Investments By SWOT Analysis
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yükselen yeni değeri olarak turizm sektörünün, 
adeta bir çıkış noktası olarak görülmesi eğilimi, gi-
derek artmaktadır. Bu eğilim beraberinde, etkin ve 
verimli çalışabilecek turizm yatırımlarının önemi-
ni artırmakta ve turizme dayalı bölgesel kalkınma 
projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına da iyi 
bir ortam sağlamaktadır. 

Türkiye ise hızla gelişen dünya turizm pastasın-
dan bazı çekiliklerini de kullanarak daha fazla pay 
almaya çalışan bir konumda bulunmaktadır. Dün-
ya genelinde ülke ekonomilerine önemli katkılar 
sağlayan turizm sektörü, ülkemizde de son yıllar-
da gelişme göstermiş ve önemli sektörlerden biri 
haline gelmiştir. Turizmin daha da gelişmesi için 
yatırımların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla, turizm yatırımlarının 
etkinliğini artırmak için, turizm yatırımlarının güçlü 
ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin bilinmesi 
stratejik açıdan önem taşımaktadır. Turizm sektö-
ründe yapılan ve SWOT analizinden yararlanan az 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak Türk turizm 
yatırımlarının mevcut ve gelecekteki durumunu 
ortaya koymayı amaçlayan ve bu bağlamda SWOT 
Matrisi kullanarak stratejiler belirlemeyi amaçla-
yan bir çalışmaya tarafımızca rastlanılmamıştır. 
Dolayısıyla bu çalışmanın literatürdeki bu boşluğu 
gidereceği düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; SWOT analizi 
ile Türk turizm yatırımlarının mevcut durumunun 
analizini yaparak, Türk turizm yatırımları için nasıl 
bir yeniden yapılandırma çalışmasının yapılması 
gerektiği konusuna açıklık getirmek ve sektör ta-
raflarının konuyla ilgili düşünce ve yorumlarını da 
dikkate alarak bazı öneriler geliştirmektir. SWOT 
analizini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan ve-
riler, turizm sektöründeki paydaşlardan turizm 
akademisyenlerine, konaklama ve seyahat işlet-
meleri yöneticilerine anket uygulanması suretiyle 
derlenmiştir. Elde edilen bu veriler doğrultusunda 
bir SWOT matrisi oluşturulmuş ve Türk turizm 
yatırımları açısından stratejiler geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. 
İzleyen bölümde, SWOT analizi ile ilgili literatür 
özetlenmiştir. İkinci bölümde çalışmada kullanılan 
yöntem ve veriler incelenmiştir. Üçüncü bölümde 
ise bulgular yorumlanmıştır. Çalışmanın son bölü-
münü sonuçların genel değerlendirmesi oluştur-
maktadır. 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR

SWOT analiz tekniği bir firmanın, sektörün, yatırı-
mın, ülkenin veya coğrafi bölgenin kendi bireysel 
özelliklerinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri 

ile geleceğe yönelik olarak kontrol edilebilen ve-
ya edilemeyen çevre faktörlerinden kaynaklanan 
fırsat ve tehditlerin saptanmasını amaçlayan bir 
tekniktir. Dolayısıyla SWOT analizi hem akademis-
yenler hem de uygulamacılar tarafından son yıllar-
da oldukça sık kullanılan bir teknik olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Farklı ülkelerdeki çok çeşitli sek-
törlere ve sektörlerdeki işletmelere yönelik SWOT 
analiz tekniğini kullanan çalışmalar mevcuttur. 
Örneğin bilişim sektörüne yönelik olarak Avust-
ralya’daki küçük ve orta ölçekli bilişim firmalarını 
kapsayan bir (Bernroider 2002) çalışma yapılmıştır. 
Bununla beraber küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
SWOT analizinin stratejik planlamada kullanılması 
gereğini ortaya koyarak bu süreçte nasıl kullanıla-
cağına yönelik (Piercy 1991; McDonald 1992; Fifi-
eld 1992; Carson 1995; Houban, Lenie ve Vanhoof 
1999) çalışmalar yapılmıştır. Buna karşın SWOT 
analiz tekniğinin sınırlılıklarını ortaya koyan ve 
ilk bakışta  bu tekniğin uygulanmaması gerektiğini 
ileri süren çalışmalar da (Greenley 1986; O’Shaug-
hnessy 1988; Aaker  1992) yapılmıştır.

Turizm sektörüne yönelik olarak SWOT analiz tekni-
ğini kullanarak gerek makro bazda ülkesel olarak 
Malta’yı, (National Development Plan SWOT Work-
shop), İskoçya’yı, (http://www.scotland.gov.uk), 
Türkiye’yi (Avcıkurt, Köroğlu ve Doğdubay 2003) 
ve Portekiz’i (Ramos, Salazar ve Gomez 2000) tu-
rizm sektörü açısından inceleyen çalışmalar mev-
cuttur. Bununla beraber ticari-siyasal birlik olarak 
Avrupa Birliği (Klein 2001) ve Asya-Pasifik ülke-
lerinin oluşturduğu ASEAN (http://www.traveld-
ailynews.com) gibi birlikleri oluşturan ülkelerin 
turizm potansiyellerini bir bütün halinde inceleyen 
araştırmalar da vardır. Ayrıca mikro bazda bölge-
sel olarak Liepaja’yı, (Zwaenepoel 1999), Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki Victoria eyaletini (http:
//www.tourismvictoria.com.au),  ve şehirsel olarak 
İngiltere’deki Dorking, Fordingbridge ve Hasleme-
re şehirleri için (http://www.setowns.org.uk), ve ül-
kemizdeki Beyşehir ilçesi  (Güngör ve Arslan 2004) 
açısından mevcut turizm potansiyelini inceleyen 
ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmeye yönelik 
yapılan çalışmalar yapıldığı görülmektedir.

Yukarıdaki çalışmalar incelendiğinde, turizm sek-
töründe yapılan SWOT analizinin, genelde bölgesel 
veya ülke bazında turizm sektörünün sahip olduğu 
güçlü ve zayıf yönler ile geleceğe yönelik fırsat ve 
tehditlerin belirlenmesine yönelik olarak yapıldığı 
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda genellikle alt 
ve üst yapı yatırımlarının, çevre kalitesinin, hizmet 
kalitesinin ve sahip olunan fiziksel özellikler çerçe-
vesinde güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler 
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belirlenmekte ve bu doğrultuda önerilerde bulu-
nulmaktadır. Ancak Türk turizm yatırımlarının 
mevcut ve gelecekteki durumunu ortaya koymayı 
amaçlayan bir çalışmaya tarafımızca rastlanılma-
mıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın literatürdeki bu 
boşluğu gidereceği düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Dünya genelinde ülke ekonomilerine önemli kat-
kılar sağlayan turizm sektörü, ülkemizde de son 
yıllarda önemli gelişme göstermiş ve önemli sek-
törlerden biri haline gelmiştir. Turizmin daha da 
gelişmesi için yatırımların daha etkin bir biçimde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, tu-
rizm yatırımlarının etkinliğini artırmak için, turizm 
yatırımlarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve 
tehditlerin bilinmesi, stratejik açıdan büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Türk turizm yatırımlarının 
SWOT analizinin yapılması suretiyle, turizm yatırım-
larının daha etkin/verimli ve başarılı olabilmesi için 
neler yapılması gerektiğinin belirlemesidir. SWOT; 
İngilizce’deki strengths (üstünlükler), weaknesses 
(zayıflıklar), opportunities (fırsatlar), threats (teh-
ditler) kelimelerinin baş harflerinden üretilmiş bir 
kısaltmadır (Hill ve Westbroook 1997: 47; Ülgen ve 
Mirze 2004; http://www.oie.eku.edu). SWOT anali-
zi, bir firmanın, sektörün, yatırımın, ülkenin veya 
coğrafi bölgenin kendi bireysel özelliklerinden 
kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edile-
rek geleceğe yönelik olarak kontrol edilebilen veya 
edilemeyen çevre faktörlerinden kaynaklanan fır-
sat ve tehditlerin saptanmasını amaçlayan bir ana-
liz yöntemidir (Stacey 1993:52). Analiz sonucunda 
elde edilecek verilerin hem incelenen faktörle ilgili 
bireysel ve çevresel  unsurlarla birlikte bir bütün 
halinde incelenmesi ve yorumlarının yapılması ge-
rekmektedir (Ansoff ve McDonnell 1990; Johnson 
ve Scholes 1993; Brassington ve Pettitt 1997). Bu 
doğrultuda çalışmada elde edilen bilgilerin tama-
mının birlikte ele alınıp değerlendirilmesi amacıy-
la ulaşılan bilgiler kullanılarak bir SWOT matrisi 
oluşturulmuştur. SWOT analizi ve SWOT matrisi 
ile yöneticiler; güçlü yönleri, zayıflıkları, fırsatları 
ve tehditleri dikkatlice incelediklerinde, organi-
zasyonel başarıyı sağlayacak olan yararlı stratejiler 
geliştirebilirler. SWOT analizinde incelenecek olan 
iç güçlü yönler ve zayıflıklar ile dış fırsatlar ve teh-
ditler bir matrise yerleştirilmektedir. SWOT matrisi 
analizinde kavramsal olarak dört farklı alternatif 
strateji, taktik ve eylem önerilmektedir. Bu alterna-
tif stratejiler ise aşağıda özetlenmektedir (Usta ve 
Öztayşi 2001):

● WT Stratejisi (mini-mini): WT stratejisinin amacı, 
zayıflıkları ve tehditleri minimize etmektir. Bu 
amaçla zayıflıklar ve tehditler göz önünde bu-
lundurularak bunların üstesinden gelebilecek 
stratejiler oluşturulur.

● WO Stratejisi (mini-maxi): WO stratejisi, zayıf-
lıkları minimize edip fırsatları maksimize etmeyi 
hedefler. Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut 
zayıflıkları ortadan kaldıracak yeni stratejiler 
oluşturulur.

● ST Stratejisi (maxi-mini): Bu strateji, organizas-
yonun dış çevredeki tehditlerle başa çıkacak 
olan güçlü yönler üzerine kurulmuştur. Amaç 
güçlü yönlerden maksimum oranda yararlanır-
ken dış tehditleri minimize etmektir.

● SO Stratejisi (maxi-maxi): Hem güçlü yönleri 
hem de fırsatları maksimize etmeyi hedefleyen 
bir stratejidir. Bu amaçla organizasyonun mev-
cut güçlü yönleri kullanılarak tüm dış fırsatlar-
dan yararlanmayı sağlayacak stratejiler geliştiril-
mektedir.

Bu araştırmada SWOT analizinin ve SWOT matrisi-
nin kullanılmasındaki amaç; turizmle ilgili tarafla-
rın görüşleri dikkate alınarak turizm yatırımlarının 
üstün ve zayıf yönlerinin incelenmesi, turizm yatı-
rımlarına yönelik gelecekte ortaya çıkabilecek fırsat 
ve tehditlerin belirlenerek, turizm yatırımlarının 
geliştirilmesine yönelik fırsat ve tehditlere karşı 
üstünlüklerin ne yönde kullanılacağı, zayıflıkların 
nasıl bertaraf edileceğinin tespit edilmesidir. 

Söz konusu güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve 
tehditler, tarafımızca geliştirilen anketler aracılığıyla 
belirlenmeye çalışılmıştır. Türk turizm yatırımları-
nın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini 
belirleme amacıyla hazırlanan anketler, kolayda 
örnekleme ile belirlenen (elektronik posta adresle-
rine ulaşabildiğimiz) konaklama işletmelerine (otel, 
tatil köyü, motel, hostel, pansiyon, butik otel), seyahat 
acentelerine ve üniversitelerde turizm alanında 
eğitim veren turizm akademisyenlerine internet or-
tamında gönderilmiştir. Dolayısıyla anketler zaman 
ve maliyet kısıtlarından kurtulabilmek için kolay-
da örnekleme ile e-posta adreslerine ulaşılabilen 
şirket ve kişilere gönderilebilmiştir. Türkiye turizm 
sektöründe faaliyet gösteren 2004 yılı TÜRSAB 
verilerine göre 3262 adet konaklama işletmesi bu-
lunmaktadır. Bu işletmelerden anketimize katılan 
konaklama işletmesi sayısı 79’dur. Yine TÜRSAB’ın 
2004 yılı Ağustos ayı verilerine göre Türkiye’de 
4493 adet seyahat acentesi faaliyet göstermekte-
dir. Bu seyahat acentelerinden internet ortamında 
hazırladığımız ankete katılan acente sayısı 77’dir. 
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Ülkemizde üniversite web sitelerindeki bilgilerden 
üniversitelerde, turizm alanında eğitim verdiği be-
lirlenen (profesörden araştırma görevlisine kadar 
farklı kadrolarda bulunan) 372 adet akademisyen-
den ise 54 tanesi çalışmamıza katkıda bulunmuş-
tur. Ancak çalışmaya dahil edilen bu üç paydaş dı-
şında da, turizm sektörü için önemli başka paydaş-
lar da bulunmaktadır. Türk turizm sektöründeki 
paydaşlardan sadece üç tanesinin çalışmaya dahil 
edilmesi, bir eksiklik olarak düşünülebilir. Ancak 
turizm sektörünün bu üç önemli paydaşına yöne-
lik anket sonuçlarının, turizm yatırımcılarına katkı 
sağlayacağı beklenmektedir. 

Çalışmada ana kütle, Türkiye’de faaliyet gösteren 
konaklama ve seyahat işletmelerinde çalışan yöne-
ticiler ile turizm akademisyenlerinden oluşmakta-
dır. Bu çalışmada, örnekleme büyüklüğü tesadüfi 
olmayan (Non-Probability Sampling) örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme (Convenience 
Sampling) kullanılarak belirlenmiştir. Yani anaküt-
le içerisinde e-posta adreslerine ulaşılanlar örnek-
lem olarak seçilmiştir. Bu yöntemin kullanılması 
durumunda “güven derecesi” (confidence level) ve 
“örnekleme hatası” (sampling error) gibi gösterge-
lerin hesaplanması söz konusu olmamaktadır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak ‘anket 
yöntemi’ seçilmiş ve soru cetveli hazırlanarak uy-
gulanmıştır. SWOT analizi kullanılan anketteki (ek 
1) sorular, Türk ve dünya turizmiyle ilgili yapılan 
bilimsel çalışmalar, kitaplar ve araştırmalar so-
nucunda tarafımızca oluşturulmuştur. Genellikle 
turizm sektöründe yapılan SWOT çalışmalarında 
ne tür sorular sorulduğu belirtilmemektedir. Bu 
nedenle ilgili çalışmalarda ulaşılan sonuçlar kul-
lanılarak sorular oluşturulmaya çalışılmıştır. Yine 
turizmle ilgili yapılmış bilimsel kitaplar ve araştır-
malar ışığında Türk turizminin mevcut durumu ve 
geleceğe ait beklentiler doğrultusunda değişkenler 
belirlenerek sorular hazırlanmıştır. Ankette dene-
ğin konaklama veya seyahat işletmesi yöneticisi 
olması ve turizm akademisyeni olması durumuna 
göre iki farklı soru cetveli hazırlanmıştır. Verilerin 
toplanmasında, otel ve seyahat acentesi yöneticileri 
için 9 ve turizm akademisyenleri için 7 soru içeren 
soru cetvelleri hazırlanmıştır. Soruların hepsi ka-
palı uçludur (diğer lütfen belirtiniz ifadesi içeren-
ler hariç, ancak bu seçeneğe çok az cevap gelmiş-
tir) ve her bir sorunun cevabı deneklerin önceden 
belirlenen sayıda cevaplayabilecekleri şekilde ha-
zırlanmıştır. Ayrıca hazırlanan anketler, Adana ve 
Mersin ilindeki üniversitelerde çalışan akademis-
yenler ve sektör temsilcileri arasında bir ön testten 
geçirilmiş ve son şeklini almıştır.  Konaklama ve 
seyahat işletmesi yöneticilerine yönelik soru cet-

velinde ilk iki soru, işletmenin faaliyet gösterdiği 
bölgenin ve işletmenin türünün belirlenmesine yö-
neliktir. Turizm akademisyenlerine yönelik olarak 
hazırlanan soru cetvelinde bu iki soruya yer veril-
memiştir. İlk iki soruyu izleyen sorular her iki grup 
için de aynıdır. Ortak sorulardan ilki, Türk turizm 
yatırımlarının güçlü yönlerinin neler olduğunun 
belirlenmesine yöneliktir. İkinci soru taraflara göre 
Türk turizm yatırımlarının zayıflıklarının neler ol-
duğunun tespit edilmesine yönelik hazırlanmıştır. 
Üçüncü soru tarafların, dış çevre unsurlarını göz-
lemleyerek ne gibi fırsatların yakalanabileceğini 
düşündüklerini tespit etmeye yönelik olarak sorul-
muştur. Dördüncü soru yine taraflara göre, dış çev-
re unsurları dikkate alındığında turizm yatırımları 
açısından ne gibi tehditlerin söz konusu olabilece-
ğinin belirlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Beşin-
ci soru ile turizm yatırımlarının rakip ülkelerdeki 
turizm yatırımlarına göre; daha etkin/verimli çalış-
tırılabilmesi için yapılması gerekenlerin neler oldu-
ğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Son iki soru ise 
hangi bölgelerde ve hangi turizm çeşitlerine yöne-
lik turizm yatırımlarının yapılmasının uygun oldu-
ğunu belirlemeye yöneliktir. Çalışma Ekim 2005 
– Ocak 2006 döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalış-
mada anketler, e-posta yoluyla kolayda örnekleme 
yöntemiyle belirlenen örnekleme (şirketlerin elekt-
ronik posta adreslerine ve akademisyenlerin kişisel 
elektronik posta adreslerine) gönderilmiş ve yanıt-
lar yine e-posta yoluyla geri toplanmıştır. Derlenen 
bilgiler, kapalı uçlu sorularla elde edildiği için ön-
celikle internet ortamında hazırlanan bir yazılım 
vasıtasıyla tasnif edilip benzer yanıtlar bir araya 
getirilmiştir. Bu program elektronik posta yanıtla-
rını bir portalda toplayan ve cevapları ilgili grup-
lara otomatik olarak atayan bir programdır. Daha 
sonra yanıtların yığılma yüzdeleri hesaplanmıştır. 
Sonra da bilgiler, verilen cevap yüzdeleri dikkate 
alınarak sunulmuştur. 

ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırmada konaklama ve seyahat işletmelerinde 
görev yapmakta olan yöneticiler ile turizm akade-
misyenlerinden 210 yanıt alınabilmiştir. Çalışma 
kapsamında bu kişilerden toplanan bilgiler derle-
nip sınıflandırılmış ve benzer fikirler bir araya ge-
tirilerek frekansları belirlenmiştir. Daha sonra fikir-
lerin toplam frekans içindeki yüzdesel ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Aşağıda anket uygulanan konakla-
ma ve seyahat işletmelerinde görev yapmakta olan 
yöneticiler ile turizm akademisyenlerinden alınan 
yanıtların her bir gruba göre değerlendirilmesi ya-
pılmıştır. 



198  n    Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma 

Cilt  18  =  Sayı  2  =  Güz  2007  =   199

Erdinç Karadeniz - Serkan Yılmaz Kandır - Yıldırım Beyazıt Önal

Konaklama İşletmeleri
Kolayda örnekleme ile belirlenen (elektronik posta 
adreslerine ulaşılan) 550 konaklama işletmesine, 
anketler gönderilmiştir. Gönderilen anketlere 79 
konaklama işletmesi cevap vermiştir. Ankete ka-
tılan 79 konaklama işletmesine göre Türk turizm 
yatırımlarının en güçlü 3 yönü; coğrafi konum nede-
niyle hedef turizm pazarlarına olan yakınlık, Tür-
kiye’nin turizm açısından tanınan ve gelişmiş bir 
destinasyon haline gelmesi (konaklama işletmeleri-
nin % 67’sine göre), yatırımların uygun iklim, doğal 
kaynaklar ve keşfedilmemiş ve bozulmamış doğal 
çevrede yapılmış olması (konaklama işletmelerinin 
% 54’üne göre) ve Türk turizm yatırımlarının rakip 
ülkelere göre daha yeni ve modern olması olarak 
belirlenmiştir (konaklama işletmelerinin %42’sine 
göre).

Ankete katılan 79 konaklama işletmesine göre 
Türk turizm yatırımlarının en zayıf 3 yönünü; tu-
rizm bölgelerinde taşıma kapasitesini aşan, plansız 
ve çarpık yapılaşmanın olması ve ikinci konut sa-
yısındaki artış sonucunda doğal, tarihi ve kültürel 
çekiciliklerin bozulması (konaklama işletmelerinin 
% 54’üne göre), turizm sektöründe etkin bir tanıtım 
ve pazarlama stratejisinin izlenmemesi (konakla-
ma işletmelerinin % 52’sine göre), turizm arzındaki 
plansız ve dengesiz gelişmelerin rekabet üstün-
lüklerimizin ortaya konulmasını güçleştirmesi so-
nucunda düşük fiyatlara ve turizm yatırımlarının 
düşük fiyatların bir çekim unsuru haline gelmesine 
yol açması ve turizm yatırımı ve çevre kalitesi ara-
sındaki uyumsuzluk (konaklama işletmelerinin % 
51’ne göre)  şeklinde sıralamak mümkündür.

Ankete katılan konaklama işletmelerine göre Türk 
turizm yatırımları açısından gelecekte ortaya çıka-
bilecek en önemli 3 fırsat; Türkiye’nin rekabet gücü 
yüksek olan alternatif turizm (doğal, kültür, inanç, 
sağlık tarih vb…) olanaklarına olan talebin artması 
(konaklama işletmelerinin % 82’sine göre), özellikle 
Avrupa’da nüfusun giderek yaşlanması sonucunda 
Türkiye’nin gelir düzeyi yüksek olan 3. yaş turiz-
mine yönelik turizm çekiciliklerine sahip olması 
nedeniyle önemli bir destinasyon haline gelmesi 
(konaklama işletmelerinin % 63’üne göre) ve Tür-
kiye’nin hedef turizm pazarları olan Çin, Rusya 
ve Avrupa Birliği’ne (AB) yeni üye olan veya aday 
olan ülkelerde yaşanan hızlı ekonomik gelişmedir 
(konaklama işletmelerinin % 48’sine göre). Yine ko-
naklama işletmelerinin % 46’sı, Türkiye’nin AB ile 
adaylık nedeniyle ilişkilerini arttırmasını önemli 
bir fırsat olarak değerlendirmiştir. 

Ankete katılan 79 konaklama işletmesine göre 
Türk turizm yatırımları açısından gelecekte ortaya 

çıkabilecek en önemli 3 tehdidi; bir satış pazarlama 
aracı olarak kullanılan her şey dahil sistemi ne-
deniyle turizm yatırımlarının ucuz pazarlanması, 
ve bu durumun turizm yatırımlarının çekiciliğine 
yaptığı olumsuz etki (konaklama işletmelerinin % 
80’nine göre), dünyada ve ülkemizde artan terör 
olayları (konaklama işletmelerinin % 73’üne gö-
re), yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara 
ulaşan uluslararası tur kartellerinin finansal ve pa-
zarlama açısından güçlü olmaları ve ölçek ekono-
mileri gibi avantajları kullanarak piyasaya egemen 
olmaları ve hem dış talep, hem de işletmelerin kar 
marjları üzerindeki yarattıkları olumsuz etkiler 
(konaklama işletmelerinin % 54’üne göre) olarak 
sıralamak mümkündür.

Ankete katılan 79 konaklama işletmesine göre 
Türkiye’deki turizm yatırımlarının rakip ülkeler-
deki turizm yatırımlarına göre; daha başarılı, etkin/
verimli olması için yapılması gereken en önemli 3 
faaliyeti ise şu şekilde sıralamak mümkündür; sek-
törde uygulanan vergi (KDV vb) ve harçların rakip 
ülkelerde göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi  
(konaklama işletmelerinin % 81’ine göre), turizm 
yatırımları ile çevre kalitesi arasındaki ilişkinin art-
tırılması (konaklama işletmelerinin % 63’ne göre), 
daha etkin ve proaktif bir pazarlama ve tanıtım po-
litikasının izlenmesi (konaklama işletmelerinin % 
62’sine göre). Yine ankete katılan konaklama işlet-
melerinden %56’sı turizm yatırımları için finansal 
kaynak bulmanın kolaylaştırılması gerektiğini dü-
şünürken, %53’ü turizm yatırımlarının gelecekte 
dünya turizm sektöründe ön plana çıkacak turizm 
çeşitlerine göre yeniden yapılandırılması gerektiği-
ni belirtmiştir.

Ankete katılan konaklama işletmesi yöneticileri-
nin, hangi coğrafi bölgelere turizm yatırımı yapıl-
malı sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda 
coğrafi bölgelere olan yığılma Grafik 1.’de göste-
rilmiştir. Yatırımların en çok Karadeniz Bölgesi’ne 
daha sonra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’ne yapılması gerektiğinin belirtildiği gö-
rülmektedir. Ankete katılan konaklama işletmeleri-
nin, Türk turizm yatırımları hangi turizm türlerinde 
yoğunlaşmalıdır sorusuna verdikleri cevaplar 
doğrultusunda turizm çeşitlerine olan yığılma ise 
Grafik 2.’de gösterilmiştir. Konaklama işletmeleri-
ne göre Türk turizm yatırımlarının en çok kültür-
inanç turizmi (%86) daha sonra kongre turizmi 
(%72) ve spor turizminde (%56) yoğunlaşması ge-
rektiğini görülebilir.

Seyahat Acenteleri

TÜRSAB’ın 2004 yılı verilerine göre Türkiye’de 4493 
adet seyahat acentesi faaliyet göstermektedir. İn-
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ternet ortamında kolayda örnekleme ile belirlenen 
(e-posta adreslerine ulaşabildiğimiz) 1850 tanesine 
anket gönderilmiş  77 seyahat acentasından cevap 
alınmıştır. Ankete katılan 77 seyahat acentesine 
göre Türk turizm yatırımlarının en güçlü 3 yönü; 
Türkiye’nin son yıllarda turizm açısından tanınan 
ve gelişmiş bir destinasyon haline gelmesi (seya-
hat acentelerinin % 86’sına göre), coğrafi konum 
nedeniyle hedef turizm pazarlarına olan yakınlık 
(seyahat acentelerinin %83’üne göre) ve yatırımla-
rın uygun iklim, doğal kaynaklar ve keşfedilmemiş 
ve bozulmamış doğal çevrede yapılmış olmasıdır 
(seyahat acentelerinin % 51’ine göre).

Ankete katılan 77 seyahat acentasına göre Türk 
turizm yatırımlarının en zayıf 3 yönünü ise, turizm 
yatırımlarını gerçekleştirmek için finansal kaynak 
bulmanın zor olması (seyahat acentelerinin % 71’ne 
göre), turizm bölgelerinde gerçekleştirilen turizm 
yatırımlarının bölgenin sahip olduğu turizm çeki-
ciliklerine ve ülkeye gelen müşteri profiline uygun 
olmaması nedeniyle yaşanan olumsuzluklar (seya-
hat acentelerinin % 61’ine göre) ve alt ve/veya üst 
yapı yatırımlarında ve destek sektörlerdeki geliş-
menin, turizm yatırımlarının ihtiyaçlarına cevap 
vermemesi (seyahat acentelerinin % 51’ine göre) 
olarak sıralamak mümkündür.

Ankete katılan seyahat acenteleri, Türk turizm 
yatırımları açısından gelecekteki en önemli 3 fır-
satını; Türkiye’nin rekabet gücü yüksek olan alter-
natif turizm (doğal, kültür, inanç, sağlık tarih, vb.) 
olanaklarına olan talebin artması (seyahat acentele-
rinin % 87’sine göre), özellikle Avrupa’da nüfusun 
giderek yaşlanması sonucunda Türkiye’nin gelir 
düzeyi yüksek olan 3. yaş turizmine yönelik turizm 
çekiciliklerine sahip olması nedeniyle önemli bir 

destinasyon haline gelmesi (seyahat acentelerinin 
% 84’üne göre), Türkiye’nin AB ile adaylık nede-
niyle ilişkilerini arttırması ve Türkiye’nin keşfe-
dilmemiş bir ülke olması ve seyahat imkanlarının 
artması nedeniyle kıtalararası ve deniz aşırı ülke-
lerdeki potansiyel turistler için çekici olması (seya-
hat acentelerinin % 43’üne göre) olarak sıralamak 
mümkündür.

Ankete katılan 77 seyahat acentesine göre Türk 
turizm yatırımları açısından gelecekte ortaya çıka-
bilecek en önemli 3 tehdit ise; bir satış pazarlama 
aracı olarak kullanılan her şey dahil sistemi ne-
deniyle turizm yatırımlarının ucuz pazarlanması, 
ve bu durumun turizm yatırımlarının çekiciliği-
ne yaptığı olumsuz etki (seyahat acentelerinin % 
77’sine göre), dünyada ve ülkemizde artan terör 
olayları (seyahat acentelerinin % 62’si) ve ülkemi-
zin doğal, kültürel ve tarihi çekiciliklerinin, plansız 
turizm yatırımları nedeniyle hızla bozulmasıdır 
(seyahat acentelerinin % 61’ine göre).

Ankete katılan seyahat acenteleri, Türk turizm 
yatırımlarının rakip ülkelerin turizm yatırımlarına 
göre; daha başarılı ve verimli olması için yapılması 
gereken en önemli faaliyetleri; sektörde uygulanan 
vergi ve harçların rakip ülkelerde göz önüne alına-
rak yeniden belirlenmesi (KDV vb) (seyahat acen-
telerinin % 92’sine göre), turizm yatırımları açısın-
dan finansal kaynak bulmanın kolaylaştırılması 
(seyahat acentelerinin %71’ine göre) ve turizm 
yatırımlarının gelecekte dünya turizm sektöründe 
ortaya çıkacak turizm çeşitlerine göre yeniden ya-
pılandırılması (seyahat acentelerinin % 65’ine göre) 
olarak ifade etmişlerdir. Yine seyahat acentelerinin 
%64’ü her şey dahil sisteminin çeşitlendirilerek ge-
liştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Ankete katılan 77 seyahat acentesinin, ülkemizin 
hangi coğrafi bölgelere turizm yatırımı yapılmalı 
sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda coğ-
rafi bölgelere olan yığılma aşağıdaki grafikte gös-
terilmiştir. Grafik 3 incelendiğinde, yatırımların en 
çok Karadeniz Bölgesi’ne daha sonra Doğu Ana-
dolu ve Ege Bölgeleri’ne yapılmasının önerildiği 
görülmektedir.

Grafik 1. Ankete katılan konaklama işletmelerine göre turizm  
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken bölgeler
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Grafik 2. Ankete katılan konaklama işletmelerine göre turizm  
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken turizm çeşitleri
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Grafik 3. Ankete katılan seyahat acentelerine göre turizm  
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken bölgeler
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Ankete katılan seyahat acentelerine göre Türk tu-
rizm yatırımlarının yoğunlaşması gereken turizm 
çeşitleri, Grafik 4’de gösterilmiştir. Grafik 4 ince-
lendiğinde, seyahat acentelerine göre Türk turizm 
yatırımlarının en çok kültür-inanç turizmi (%100) 
daha sonra kongre turizmi (%77) ve spor turizmin-
de (%70) yoğunlaşması gerektiği görülmektedir.

Turizm Akademisyenleri

Internet ortamında, e-posta adreslerine ulaşılan 372 
turizm akademisyenine, anketler gönderilmiştir. 
Gönderilen anketlere 54 akademisyen cevap ver-
miştir. Ankete katılan 54 turizm akademisyenine 
göre Türk turizm yatırımlarının en güçlü 3 yönü; 
coğrafi konum nedeniyle hedef turizm pazarlarına 
olan yakınlık (akademisyenlerin %66’sına göre), 
Türkiye’nin tanınan bir destinasyon haline gelmesi 
(akademisyenlerin % 63’ü) ve turizm yatırımlarının 
rakip ülkelere göre daha yeni ve modern olmasıdır 
(akademisyenlerin %56’sına göre).

Ankete katılan turizm akademisyenlerine göre 
Türk turizm yatırımlarının en zayıf 3 yönü; turizm 
bölgelerinde taşıma kapasitesini aşan, plansız ve 
çarpık yapılaşmanın olması ve ikinci konut sayısın-
daki artış sonucunda doğal, tarihi ve kültürel çeki-
ciliklerin bozulması (akademisyenlerin % 63’üne 
göre), turizm arzındaki plansız ve dengesiz geliş-
melerin rekabet üstünlüklerimizin ortaya konul-
masını güçleştirmesi sonucunda düşük fiyatlara 
ve turizm yatırımlarının düşük fiyatların bir çekim 
unsuru haline gelmesine yol açması (akademisyen-
lerin % 59’una göre) ve turizm yatırımı ve çevre 
kalitesi arasındaki uyumsuzluktur (akademisyen-
lerin % 54’üne göre).

Ankete katılan turizm akademisyenlerine göre 
Türk turizm yatırımları açısından gelecekte ortaya 
çıkabilecek en önemli fırsatlar; Türkiye’nin rekabet 
gücü yüksek olan alternatif turizm (doğal, kültür, 
inanç, sağlık, tarih, vb.) olanaklarına olan talebin 
artması (akademisyenlerin % 76’sına göre), özel-
likle Avrupa’da nüfusun giderek yaşlanması so-
nucunda Türkiye’nin gelir düzeyi yüksek olan 3. 

yaş turizmine yönelik turizm çekiciliklerine sahip 
olması nedeniyle önemli bir destinasyon haline 
gelmesi (akademisyenlerin % 69’una göre) ve Tür-
kiye’nin hedef turizm pazarları olan Çin, Rusya ve 
AB’ye yeni üye olan veya aday olan ülkelerde yaşa-
nan hızlı ekonomik gelişmedir (akademisyenlerin 
% 50’sine göre). Yine akademisyenlerin % 48’i Tür-
kiye’nin AB ile adaylık nedeniyle ilişkilerini arttır-
masını önemli bir fırsat olarak değerlendirmiştir.

Ankete katılan 54 turizm akademisyenine göre 
Türk turizm yatırımları açısından gelecekte ortaya 
çıkabilecek en önemli 3 tehdit; bir satış pazarlama 
aracı olarak kullanılan her şey dahil sistemi ne-
deniyle turizm yatırımlarının ucuz pazarlanması 
ve bu durumun turizm yatırımlarının çekiciliğine 
yaptığı olumsuz etki (akademisyenlerin % 78’ine 
göre), ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi çekicilik-
lerinin, plansız turizm yatırımları nedeniyle hızla 
bozulma eğiliminde olması (akademisyenlerin % 
65’ine göre) ve dünyada ve ülkemizde artan terör 
olaylarıdır (akademisyenlerin %57,’si).

Ankete katılan 54 turizm akademisyeni, Türk turizm 
yatırımlarının rakip ülkelerin turizm yatırımlarına 
göre daha başarılı olması için yapılması gerekenleri 
şu şekilde ifade etmiştir; turizm yatırımlarının ge-
lecekte dünya turizm sektöründe ön plana çıkacak 
turizm çeşitlerine göre yeniden yapılandırılması 

Grafik 4. Ankete katılan seyahat acentelerine göre turizm  
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken turizm çeşitleri
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Grafik 5. Ankete katılan akademisyenlere göre turizm   
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken bölgeler
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Grafik 6. Ankete katılan akademisyenlere göre turizm   
                yatırımlarının yoğunlaşması gereken turizm çeşitleri
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(akademisyenlerin %70’ine göre), turizm yatırımla-
rı ile çevre kalitesi arasındaki ilişkinin arttırılması 
ve daha etkin ve proaktif bir pazarlama ve tanıtım 
politikasının izlenmesi (akademisyenlerin % 65’ine 
göre), sektörde uygulanan vergi ve harçların rakip 

ülkelerde göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi 
(KDV vb) (akademisyenlerin % 59’una göre).

Ankete katılan 54 turizm akademisyenine göre, 
ülkemizin hangi coğrafi bölgelerine turizm yatırımı 
yapılmalı sorusuna verdikleri cevaplar doğrultu-

Tablo 1. Türk turizm yatırımlarının SWOT matrisi

Kaynak: http://www-tradoc.monroe.army.mil/mwr/pdf/strategicplan04.pdf Erişim Tarihi: 18.07.2005 ve http://tfh.phillipkern.de/ 
              Semester1/im/presentations/SWOT-Matrix_Heiko.pdf  18.07.2005 kaynaklarındaki bilgilerden yararlanılarak şablon olarak  
              SWOT matrisi düzenlenmiştir.

SWOT (TOWS) MATR�S�

GÜÇLÜ YÖNLER 
S(STRENGTHS)

� Co�rafi konum nedeniyle 
hedef turizm pazarlarõna
olan yakõnlõk

� Türkiye�nin son yõllarda 
turizm açõsõndan tanõnan ve 
geli�mi� bir destinasyon 
haline gelmesi 

� Yatõrõmlarõn uygun iklim, 
do�al kaynaklar ile 
ke�fedilmemi� ve 
bozulmamõ� do�al çevrede 
yapõlmõ� olmasõ

� Türk turizm yatõrõmlarõnõn
rakip ülkelere göre daha yeni 
ve modern olmasõ

ZAYIF YÖNLER-W(WEAKNESSES)
� Turizm bölgelerinde ta�õma kapasitesini a�an,

plansõz ve çarpõk yapõla�manõn olmasõ ve ikinci 
konut sayõsõndaki artõ� sonucunda do�al, tarihi 
ve kültürel çekiciliklerin bozulmasõ

� Turizm yatõrõmlarõnõ gerçekle�tirmek için finansal 
kaynak bulmanõn zor olmasõ

� Alt ve/veya üst yapõ yatõrõmlarõnda ve destek 
sektörlerde sa�lanan geli�menin, turizm 
yatõrõmlarõnõn ihtiyaçlarõna cevap vermemesi. 

� Turizm bölgelerinde gerçekle�tirilen turizm 
yatõrõmlarõnõn, bölgenin sahip oldu�u turizm 
çekiciliklerine ve ülkeye gelen mü�teri profiline 
uygun olmamasõ nedeniyle ya�anan 
olumsuzluklar.

FIRSATLAR-O(OPPORTUNUTIES)
� Türkiye�nin rekabet gücü yüksek 

olan alternatif turizm (do�al,
kültür, inanç, sa�lõk tarih�) 
olanaklarõna olan talebin artmasõ

� Özellikle Avrupa�da nüfusun 
giderek ya�lanmasõ sonucunda 
Türkiye�nin gelir düzeyi yüksek 
olan 3. Ya� turizmine yönelik 
turizm çekiciliklerine sahip olmasõ
nedeniyle önemli bir destinasyon 
haline gelmesi. 

� Türkiye�nin hedef turizm pazarlarõ
olan Çin, Rusya ve AB�ye yeni üye 
olan veya aday olan ülkelerde 
ya�anan hõzlõ ekonomik geli�me. 

� Türkiye�nin AB ile adaylõk
nedeniyle ili�kilerini arttõrmasõ.

SO STRATEJ�LER�
� Güçlü yön olarak vurgulanan 

el de�memi� do�al ve tarihi 
çevre aynõ zamanda gelecek 
için bir fõrsat olarak 
görülmektedir.

� Güçlü yön olarak belirlenen 
co�rafi konum itibariyle 
hedef pazara yakõn olunmasõ
ile AB�ye ve Rusya�nõn hedef 
pazar olarak sõnõrlarõmõzda
olmasõ yine bir fõrsat 
olu�turmaktadõr. 

WO STRATEJ�LER�
�  Türkiye�nin rekabet gücü yüksek alternatif  turizm 

olanaklarõyla turizm çekiciliklerinin devamõ
sa�lanabilecektir. Aynõ zamanda mü�teri profiline 
uygun turizm yatõrõmlarõ yapõlabilmesi suretiyle 
zayõflõklar azaltõlmõ� olacaktõr.

� Uygun turizm yatõrõmlarõ için maliyeti dü�ük ve 
uzun vadeli finansman olanaklarõ olu�turulmasõ
zayõflõklarõ azaltõp tehditleri bertaraf edilebilir. 

� Sektöre yönelik vergisel te�vikler olu�turulmalõdõr.

TEHD�TLER-T(THREATS)
� Bir satõ� pazarlama aracõ olarak 

kullanõlan Her �ey Dahil Sistemi 
nedeniyle turizm yatõrõmlarõnõn ucuz 
pazarlanmasõ ve bu durumun turizm 
yatõrõmlarõnõn çekicili�ine yaptõ�õ
olumsuz etki, 

� Gerek dünyada gerekse ülkemizde 
artan terör olaylarõ,

� Ülkemizin do�al, kültürel ve tarihi 
çekiciliklerinin, plansõz turizm yatõrõmlarõ
nedeniyle hõzla bozulma e�iliminde 
olmasõ,

� Co�rafi konum nedeniyle özellikle 
Irak�ta olu�an siyasi istikrarsõzlõ�õn
olumsuz etkisi. 

ST STRATEJ�LER�
� Yeni modern ve bozulmamõ�

do�al çevreyle barõ�õk turizm 
yatõrõmlarõyla çekicili�in
devam ettirebilmesine 
olanak sa�lanmasõ.

� Co�rafi konum olarak hedef 
pazara yakõnlõk, ekonomik ve 
siyasi istikrar ile birle�tirilince 
olasõ tehditlerin azalmasõ
mümkün olacaktõr.

� Türk Turizmini çe�itlendirme
olanaklarõ kullanõlarak güçlü 
yönlerin devamõ ve zayõf
yönlerin ise azaltõlmasõ
sa�lanabilir.

T STRATEJ�LER�
� Her �ey dahil sisteminin daha faydalõ olacak 

�ekilde çe�itlendirilip geli�tirilmesiyle tahditler 
ortadan kaldõrõlmõ� olacaktõr.

� Çevreyle barõ�õk olan uygun turizm yatõrõmlarõ ile 
mü�teri tatmini ve daha verimli turizm yatõrõmlarõ
gerçekle�tirilmi� olacaktõr.

� Daha etkin ve proaktif bir pazarlama ve tanõtõm
politikasõnõn izlenmesiyle zayõflõklarõn ve 
tehditlerin azaltõlmasõna yardõmcõ olunabilir. 
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sunda belirlenen yığılma Grafik 5’de gösterilmiştir. 
Yatırımların en çok Karadeniz Bölgesi’ne daha son-
ra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne 
yapılması gerektiğinin belirtildiği görülmektedir. 

Ankete katılan turizm akademisyenleri, hangi tu-
rizm çeşidine yatırım yapılması gerektiğini Grafik 
6’daki biçimde önermiştir. Akademisyenlere göre 
Türk turizm yatırımlarının en çok kültür-inanç 
turizmi (% 89) daha sonra kongre turizmi (% 72) 
ve spor turizminde (% 72) yoğunlaşması gerektiği 
görülmektedir. 

Çalışmada elde edilen bilgilerin tamamının bir-
likte ele alınıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda 
stratejiler geliştirilebilmesi amacıyla ulaşılan bilgi-
ler kullanılarak bir SWOT matrisi oluşturulmuştur 
ve aşağıdaki tabloda verilmiştir. SWOT matrisinin 
genel değerlendirmesi kapsamında; “Türkiye’deki 
turizm yatırımlarının rakip ülkelerdeki turizm ya-
tırımlarına göre daha başarılı ve verimli olması için 
yapılması gerekenler” aşağıda özetlenmektedir;

1) Sektörde uygulanan vergi ve harçların rakip ül-
kelerde göz önüne alınarak yeniden belirlenmesi 
(KDV vb gibi)

2) Turizm yatırımlarının gelecekte dünya turizm 
sektöründe ön plana çıkacak turizm çeşitlerine 
göre yeniden yapılandırılması

3) Turizm yatırımları ile çevre kalitesi arasındaki 
ilişkinin arttırılması

4) Turizm yatırımları için finansal kaynak bulma-
nın kolaylaştırılması

5) Daha etkin ve proaktif bir pazarlama ve tanıtım 
politikasının izlenmesi.

Bu bağlamda, turizm sektöründeki ilgili taraflar; 
vergi teşviklerinin sağlanması, turizm yatırımlarının 
ön plana çıkacak turizm türlerine uygun olacak 
şekilde yeniden yapılandırılması, turizm yatırımla-
rının doğal ve tarihi çevreyle uyumlu olmasının sağ-
lanması, turizm sektörüne yönelik uygun finansman 
olanakları sağlanması ve etkin pazarlama ve tanı-
tım politikaları izlenmesiyle daha verimli çalışan 
turizm yatırımlarına ulaşılabileceği ve rakiplere 
karşı üstünlükler sağlanabileceğini ifade etmekte-
dirler. Analizler genel olarak değerlendirildiğinde; 
turizm yatırımlarının yapılması önerilen coğrafi 
bölgelerin öncelikle; Karadeniz, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olduğu görülmek-
tedir. Ulaşılan bir diğer sonuç ise, Türk turizminde, 
öncelikle, kültür-inanç turizmi, kongre turizmi, 
spor turizmi ve sağlık turizmi konularında turizm 
yatırımlarının yönlendirilmesidir. Diğer yandan, 
sektörde uygulanan vergi ve harçların yeniden 

belirlenmesi, turizm yatırımlarının gelecekte ön 
plana çıkacak turizm çeşitlerine göre yeniden ya-
pılandırılması, turizm yatırımları ile çevre kalitesi 
arasındaki ilişkinin arttırılması, turizm yatırımları 
için finansal kaynak bulmanın kolaylaştırılması ve 
daha etkin bir pazarlama ve tanıtım politikasının 
izlenmesinin de turizm yatırımların verimliliğine 
olumlu katkıda bulunacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

SONUÇ

1945’li yıllardan 1960’lı yıllara kadar önce lüks bir 
ihtiyaç olarak kabul edilen daha sonra kültürel bir 
hareket olarak kendini gösteren turizm, günümüz-
de, günlük sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez  
unsuru olan bir endüstri olarak kabul edilmekte-
dir. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda mey-
dana gelen değişimler, özellikle sanayileşmiş ül-
kelerde, turizm talebini önemli ölçüde arttırmıştır. 
Bu gelişmelere paralel olarak, ülkelerin potansiyel 
turistleri çekme çabaları yoğunluk arz etmekte 
ve bununla birlikte benzer turizm hizmetlerini/
ürünlerini sunan ülkeler arasında oldukça sert bir 
rekabet yaşandığı görülmektedir.

Son yıllarda hızla büyüyen turizm sektörü, ya-
rattığı istihdam, hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı 
gelir ve katma değerle dünyanın en büyük sektör-
lerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca kültürel ve 
siyasi sınırların tamamen ortadan kalktığı günü-
müzde turizmin toplumlar ve kültürler arası barışı 
ve entegrasyonu sağlama gibi önemli bir fonksiyo-
nu da vardır. Bu nedenlerle, tüm dünya ülkeleri 
kendi vatandaşlarını, turizm faaliyetlerine üretici 
veya tüketici olarak katılmaları için teşvik etmek-
tedirler. Bu bağlamda, dünya genelinde ülke eko-
nomilerinin karşılaştığı ekonomik sorunların çözü-
münde, bölgesel, sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
yükselen değeri olarak turizm sektörünün bir çıkış 
noktası olarak görülmesi eğilimi giderek artmakta-
dır. Bu eğilim, beraberinde etkin ve verimli çalışa-
bilecek turizm yatırımlarının önemini artırmakta 
ve turizme dayalı bölgesel kalkınma projelerinin 
hazırlanması ve uygulanmasına da iyi bir ortam 
sağlamaktadır.

Türkiye ise hızla gelişen, hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler açısından önemli ekono-
mik kazanımlar sağlayabilen dünya turizm pasta-
sından bazı çekiliklerini de kullanarak daha fazla 
pay almaya çalışan bir konumda bulunmaktadır. 
Ülkemiz bu konuda bazı turizm çekiciliklerini de 
kullanarak özellikle son birkaç yılda önemli mesa-
feler kat etmiş görülmektedir. Dolayısıyla, global 
düzeyde turizm endüstrisinde yaşanan yoğun re-
kabette ayakta kalabilmek ve turizm yatırımları-
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nın etkinliğini artırmak için, turizm yatırımlarının 
güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin 
bilinmesi stratejik açıdan önem taşımaktadır. Bu 
çerçevede, çalışmada SWOT analizi ile Türk turizm 
yatırımlarının durumu incelenmiştir. Türk turizm 
yatırımlarının nasıl yeniden yapılandırılabileceği-
ni belirlemek amacıyla sektörü meydana getiren 
paydaşlardan üç tanesinin (konaklama işletmeleri, 
seyahat acentaları ve turizm akademisyenleri)  ko-
nuyla ilgili düşünce ve yorumları da dikkate alına-
rak bazı öneriler geliştirilmiştir. 

SWOT analizini gerçekleştirmek için ihtiyaç du-
yulan veriler, turizm akademisyenleri ile konak-
lama ve seyahat işletmeleri yöneticilerine anket 
uygulanması suretiyle derlenmiştir. Ankete katılan 
konaklama işletmesi sayısı 79, seyahat acentesi 
sayısı 77 ve turizm akademisyeni sayısı 54 olarak 
gerçekleşmiştir. Yapılan SWOT analizi sonucunda 
Türk turizm yatırımlarının en güçlü yönlerinin; 
coğrafi olarak hedef turizm pazarlarına olan ya-
kınlık, Türkiye’nin son yıllarda turizm açısından 
tanınan ve gelişmiş bir destinasyon haline gelmesi, 
yatırımların uygun iklim, doğal kaynaklar ile keş-
fedilmemiş ve bozulmamış doğal çevrede yapılmış 
olması ve Türk turizm yatırımlarının rakip ülkelere 
göre daha yeni ve modern olması olarak belirlen-
miştir. Buna karşın, turizm bölgelerinde taşıma 
kapasitesini aşan, plansız ve çarpık yapılaşma ve 
ikinci konut sayısındaki artış, turizm yatırımlarını 
gerçekleştirmek için finansal kaynak bulmanın zor 
olması, alt ve/veya üst yapı yatırımlarında ve des-
tek sektörlerde sağlanan gelişmenin, turizm yatı-
rımlarının ihtiyaçlarına cevap vermemesi ve turizm 
bölgelerinde gerçekleştirilen turizm yatırımlarının, 
bölgenin sahip olduğu turizm çekiciliklerine ve ül-
keye gelen müşteri profiline uygun olmaması gibi 
unsurlar Türk turizm yatırımlarının zayıf yönleri 
olarak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Tür-
kiye, turizm sektörü açısından karşılaştırmalı üs-
tünlüğü olan birçok turizm çekiciliğine sahiptir. Bu 
nedenle Türk turizm sektörünün çok hızlı büyü-
müş, ancak bu büyüme sağlıksız ve plansız  bir şe-
kilde gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen yatırımların 
genelde belli turizm çeşitlerinde ve belli bölgelerde 
yoğunlaşmış ve Türkiye’nin sahip olduğu farklı tu-
rizm çekicilikleri ve dünya turizm eğilimi göz ardı 
edilmiştir. Bu durumun, Türk turizm sektörünün 
sürdürülebilir gelişmesi açısından bazı sıkıntılar 
yaratabileceği düşünülmektedir.

Çalışmada Türk turizm yatırımlarının gelecekte-
ki en büyük fırsatlarının; Türkiye’nin rekabet gücü 
yüksek olan alternatif turizm (doğal, kültür, inanç, 
sağlık tarih…) olanaklarına olan talebin artması, 
özellikle Avrupa’da nüfusun giderek yaşlanması 

sonucunda Türkiye’nin gelir düzeyi yüksek olan 3. 
yaş turizmine yönelik turizm çekiciliklerine sahip 
olması nedeniyle önemli bir destinasyon haline 
gelmesi, Türkiye’nin hedef turizm pazarları olan 
Çin, Rusya ve AB’ye yeni üye olan veya aday olan 
ülkelerde yaşanan hızlı ekonomik gelişme ve Tür-
kiye’nin AB ile adaylık nedeniyle ilişkilerini arttır-
ması şeklinde olduğu belirlenmiştir. Buna karşın 
Türk turizm yatırımlarının gelecekteki en büyük 
tehditlerin; Her şey dahil sistemi nedeniyle turizm 
yatırımlarının ucuz pazarlanması ve bu durumun 
turizm yatırımlarının çekiciliğine yaptığı olumsuz 
etki, gerek dünyada gerekse ülkemizde artan terör 
olayları,ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi çeki-
ciliklerinin, plansız turizm yatırımları nedeniyle 
hızla bozulma eğiliminde olması ve coğrafi konum 
nedeniyle özellikle Irak’ta oluşan siyasi istikrarsız-
lığın olumsuz etkisi olduğu belirlenmiştir.

Yine SWOT analizi sonucunda, turizm yatırımla-
rının yapılması önerilen coğrafi bölgelerin öncelik-
le; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgeleri olduğu görülmektedir. Ulaşılan bir 
diğer sonuç ise, Türk turizminde, öncelikle, kültür-
inanç turizmi, kongre turizmi, spor turizmi ve sağ-
lık turizmi konularında turizm yatırımlarının yön-
lendirilmesi gerektiğidir. Diğer yandan, sektörde 
uygulanan vergi ve harçların yeniden belirlenmesi, 
turizm yatırımlarının gelecekte ön plana çıkacak 
turizm çeşitlerine göre yeniden yapılandırılması, 
turizm yatırımları ile çevre kalitesi arasındaki iliş-
kinin arttırılması, turizm yatırımları için finansal 
kaynak bulmanın kolaylaştırılması ve daha etkin 
ve proaktif bir pazarlama ve tanıtım politikasının 
izlenmesinin de turizm yatırımlarının verimliliğine 
olumlu katkıda bulunacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ulaşılan sonuçlar itibariyle Türk turizm sektörün-
deki paydaşlardan sadece üç tanesinin çalışmaya 
dahil edilmesi, bir eksiklik olarak kabul edilmekte-
dir. Ancak çalışmanın, Türk turizm yatırımlarının 
mevcut durumunu ve gelecekte karşılaşması olası 
fırsat ve tehditleri ayrıntılı biçimde ortaya koyması 
açısından, turizm sektöründe yatırım yapmayı dü-
şünen girişimcilere yararlı bilgiler vereceği, yine 
turizm ve finans literatürü açısından daha çok pay-
daş gruplarını içeren benzer çalışmaların gerçek-
leştirilmesi sürecinde araştırmacılara da  katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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