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Öz 

 
Bu çalışmanın amacı, Gaziantep’in turizm açısından mevcut durumunun belirlenmesi 
için SWOT analizini yaparak, şehrin turizm açısından iyileştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunmaktır. Bu amaçla, araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 
kullanılmıştır. Bu kapsamda, Gaziantep’te faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlardaki 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak 
belirlenen toplam 30 adet yönetici, akademisyen ve uzman ile yüz yüze görüşme 
yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda ilin turizm açısından en güçlü yönü ilde 
birçok tarihi çekim unsurunun bulunması, en zayıf yönü ilin tanıtım eksikliğinin olması, 
en önemli fırsat bölgede birçok turizm çekim merkezinin bulunması ve en büyük tehdit 
unsuru ise şehrin civarında yaşanan savaşlar ve terör olayları olarak tespit edilmiştir.
          
Anahtar Sözcükler: Gaziantep, SWOT, Turizm Potansiyeli. 
 
 
Abstract 

 
The aim of this study is to conduct a SWOT analysis in order to determine the current 
situation related to tourism in Gaziantep and to make suggestions in order to improve 
the city in terms of tourism. That’s why situation analysis has been made use of in this 
study as a qualitative research patten. In this regard, face-to-face interviews have been 
conducted with a total of 30 managers, academics, and experts from private and state 
facilities active in Gaziantep who were selected by using maximum variety sampling as 
a purposeful sampling technique. As a result of the content analysis conducted, it has 
been concluded that: the strongest side of Gaziantep related to tourism is the presence 
of several historical elements of attraction in the city; the weakest side is the lack in 
introducing and advertising the city; its most important opportunity is the presence of 
several centers of touristic attraction in the region; and its biggest threat is the ongoing 
battles and terror events aroud the city. 
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1. Giriş 
 
2013 yılı itibarıyla 1.844.438 nüfusa sahip olan Gaziantep ili (Gaziantep Sanayi Odası, 
2015), Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin en gelişmiş şehri olup, Türkiye‟nin sanayi ve 
ticaret açısından lokomotif şehirlerinden birisidir. Türkiye‟nin en büyük 6. Kenti olan 
Gaziantep, şehirleşme oranı açısından ülkede 4. sıradadır (Göğüş, t.y.: 17). Gaziantep 
şehrinin sosyal, kültürel, tarihi ve coğrafi yönden kendine özgü birçok değeri 
bulunmaktadır. Gaziantep'in bu değerleri arasında Gaziantep Kalesi, Antep Fıstığı, 
Gaziantep Mutfağı, kentin kendine has tarihi dokusu, Zeugma Antik Kenti ve yöreye 
özgü el sanatları gibi birçok taklit edilemez özellik bulunmaktadır (T.C. Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, 2013: 27). Tarih boyunca stratejik özelliğe sahip olan İpek Yolu 
üzerinde yer alan Gaziantep Şehri, konumu itibarıyla da birçok medeniyetin izini 
taşımaktadır (Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012). İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü‟nün verilerine göre Gaziantep‟te 79 adet turizm ve belediye belgeli 
konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler 3635 oda ve 7310 yatak kapasitesine 
sahiptir. Bu tesislerde konaklayan turist sayısı da son 10 yılda yaklaşık %235 artarak 
yarım milyonu geçmiştir. Ayrıca önümüzdeki 4 yıl içerisinde faaliyete geçecek olan 22 
adet turizm yatırım belgeli otel ile mevcut kapasitede yaklaşık 5100 yatak kapasitelik 
bir artış oluşacaktır(Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015). Bahsedilen tüm 
bu turistik göstergeler düşünüldüğünde, ilin mevcut ve potansiyel kaynaklarının etkin 
ve tam kapasite kullanılması, rakip destinasyonlardan farklılık oluşturması, ilin 
kapsamlı bir turizm planının yapılması, yörenin ve halkın öncelik ve gereksinimlerinin 
belirlenmesi ve yörenin çevre bakımından kapasite sınırlarının belirlenmesi için 
stratejik bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır (Çolak, 2009: 1). Stratejik planlamanın ilk 
aşamasını oluşturan SWOT analizi sayesinde yerel yönetimler ve turizm işletmeleri 
mevcut güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilip potansiyel fırsat ve tehdit unsurlarını 
avantaja çevirebilmektedir. Ayrıca izlenecek strateji ve politikaları değerlendirme ve 
yönlendirme olanağına sahip olabilmektedirler (Çolakoğlu, Keser ve Çolak, 2008: 1,2).  
Bu çalışmada öncelikle Gaziantep ile ilgili mevcut literatürde yer alan ilin tarihi, ilin 
turizm istatistiklerine ilişkin verilere, ilde yapılabilecek turizm faaliyetlerine ve ilin tarihi 
ve kültürel çekim unsurlarına yer verilmiştir. Sonrasında yapılan SWOT analizi 
sonucunda elde edilen bulgulara değinilerek öneriler getirilmiştir. 
 
2. Gaziantep İli’nin Tarihi 
 
Gaziantep‟in, Hz. İsa‟dan öncesine dayanan köklü bir tarihi vardır. Gaziantep şehrinin 
eski adı Ayıntap‟tır. Ayıntap ismi ilk kez 1124 yılında Urfalı Mateous‟un Vakayi – 
Name‟sinde geçer ve zaman içinde değişik formlara girerek “Antep” ismini almıştır. 
Aslında şehrin ilk adı Kala-i Füsus‟tur (Gaziantep Valiliği, 2008: 3; Gaziantep İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2013:9). Gaziantep‟te ilk yerleşim M.Ö. 10.000‟lere yani 
Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır (Göğüş, t.y.: 22-23). Kent Osmanlı döneminde 
bir merkez haline gelmiş ve Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı‟nda gösterdiği 
büyük direnişten dolayı şehir “Gazi” ünvanını almıştır ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal‟in nüfusu Gaziantep İli‟nin Şahinbey İlçesi‟ne 
kaydettirilmiştir (www.wikipedia.org, 2015; www.gaziantep.gov.tr, 2015). 
  

Gaziantep, coğrafi konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmıştır (Gaziantep Sanayi Odası, 2013: 23). İlin, ilk uygarlıkların doğduğu 
Mezopotamya ile Akdeniz toprakları arasında bulunması, tarihi İpek Yolu‟nun buradan 
geçmesi, kesişen yolların kavşağında bulunması dolayısıyla ilin ticari, kültürel ve 
sanatsal alanlardaki popülerliğini günümüze kadar taşımıştır (Büyükekşi, 2014: 1). Öte 
yandan Amerikalı ünlü araştırmacı George Thomas Kurlan, “The New Book of World 
Rankingas” adlı kitabında Gaziantep‟in yeryüzünde varlığını bugüne kadar devam 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_Kalesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antepf%C4%B1st%C4%B1%C4%9F%C4%B1


 79 
Birdir, Karakan ve Çolak 13 (1) 2016 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ 

Journal of Travel and Hospitality Management 

ettiren en eski yerleşim birimi olduğunu belirtmiştir. Kurlan‟ın bahsettiği bölge 
Gaziantep‟de bulunan Dülük (Doliche) Antik Kenti‟dir. Kurlan‟a göre varlığını devam 
ettiren  en eski 9 yerleşim birimi şöyledir; Gaziantep (5.600 yıl), Kudüs (5.000 yıl), 
Kerkük (5.000 yıl), Zürih (5.000 yıl), Konya (4.600 yıl), Giza  (4.568 yıl), Sian Shensi 
(4.200 yıl), Asyut  (4.160 yıl), Lisbon (4.000 yıl) (Altınel, 2015: 45; Kurlan, 1984: 419; 
Gaziantep Valiliği, 2008: 13; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013: 15). 
 
2.1. Gaziantep Turizmine İlişkin İstatistiksel Veriler 
 
Evliya Çelebi, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan (Dünyanın Gözbebeği Şehri) diye adlandırdığı 
Gaziantep‟in 974 tane arkeolojik sit ve taşınmaz kültür varlığı mevcuttur. Bunlardan 
113‟ü anıtsal yapı, 681‟i sivil mimari yapı ve 180 tane de arkeolojik sit alanı vardır 
(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2013: 22-30).  

 
Gaziantep ilinde artan turizm talebine bağlı olarak turist sayısı ve turizm 

işletmeleri de artmaktadır. Tablo 1 ve Tablo 2‟de yıllara göre Gaziantep‟e gelen turist 
sayıları ve ilde bulunan konaklama ve seyahat işletmelerinin sayıları verilmiştir. 

 
Tablo 1: 2008-2014 Yılları Arasında Gaziantep’te Konaklayan Yerli ve Yabancı 

Turist Sayıları 

Yıllar Yerli Turist Sayısı Yabancı Turist Sayısı Toplam 

2010 203.044 32.927 236.031 

2011 228.203 47.103 275.306 

2012 253.043 48.043 301.370 

2013 267.985 51.896 319.881 

2014 360.080 157.356 517.436 

Kaynak: Gaziantep İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 

 
Tablo 1‟e bakıldığında Gaziantep‟e gelen turist sayısında yıllar itibarı ile düzenli 

bir artış görülmektedir. 2014 yılında Gaziantep‟e gelen turist sayısı yarım milyonu 
geçmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün verilerine göre derlenen Tablo 2‟de 
görüldüğü üzere şehirde konaklama talebinin artmasına cevap olarak şehirdeki 
konaklama arzının da arttığı görülmektedir. Şehirde belediye ve turizm belgeli olmak 
üzere 101 konaklama tesisi yaklaşık 12.409 yatak kapasitesiyle konaklama hizmeti 
vermektedir. Bunun yanı sıra TÜRSAB‟a bağlı 71 adet seyahat acentesi 
bulunmaktadır. 

 
Tablo 2: 2014 yılı itibariyle Gaziantep Otelleri ve Seyahat Acenteleri 

 
Turizm İşletme Belgeliler 

Tesisin Sınıfı Tesis Sayısı Tesis Oda Sayısı Tesis Yatak Sayısı 

5 Yıldızlı Otel 5 750 1.544 

4 Yıldızlı Otel 11 1.004 1.943 

3 Yıldızlı Otel 11 608 1.124 

2 Yıldızlı Otel 11 399 748 

Apart Otel 1 48 120 

Özel Belgeli Otel 4 136 300 

Köy Evi 1 23 68 

Ara Toplam 44 2.968 5.847 

Turizm Yatırım Belgeliler (önümüzdeki 4 yılda hizmete girecek oteller) 

5 Yıldızlı Otel 8 1.515 3.262 

4 Yıldızlı Otel 3 361 701 

3 Yıldızlı Otel 5 508 1.044 
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Tablo 2’nin Devamı 

1 Yıldızlı Otel 1 10 20 

Özel Belgeli Otel 5 36 72 

Ara Toplam 22 2.430 5.099 

Belediye Belgeli Oteller 

1. Sınıf Otel 18 465 873 

2. Sınıf Otel 8 49 297 

3. Sınıf Otel 9 153 293 

Ara Toplam 35 667 1.463 

Genel Toplam 101 6.065 12.409 

TÜRSAB’a Bağlı Acenteler 

A Grubu Acenteler  71     

Kaynak: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Yayınları ile Gaziantep Ticaret Odası 

2012 Turizm Raporundan yararlanılarak derlenmiştir.  

 
Grafik 1: Gaziantep Hava Limanı, İslâhiye Ve Karkamış Sınır Kapılarından 2000-

2013 Yılları Arası Giriş - Çıkış Yapan Yabancıların Yıllara Göre Listesi 
 

Kaynak: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 

 
Yukardaki Gaziantep Hava Limanı, İslâhiye ve Karkamış Sınır Kapılarından 

2000-2013 yılları arası giriş - çıkış yapan yerli ve yabancıların yıllara göre listesini 
yansıtan grafiklere bakıldığında ise özellikle yabancı ziyaretçilerin sayısında net ve 
düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak SWOT analizinde güçlü bir 
yön olarak değerlendirebileceğimiz Gaziantep Havaalanının uluslararası uçuşlara 
açılarak havalimanı haline gelmesi ve tehdit olarak gösterebileceğimiz Suriye‟de 
yaşanan savaş sonucunda İslahiye ve Karkamış sınır kapısından yoğun bir Suriyeli 
göçü olması söylenebilir. Bu durum Tablo 3‟de net bir şekilde görülmektedir. 2013 ve 
2014 yıllarında Gaziantep‟e giriş yapan Suriyeli sayısı hem tüm diğer yabancı ülkelerin 
giriş- çıkış sayıları toplamından hem de ülke içindeki diğer illerden Gaziantep‟e giriş- 
çıkış yapan türk vatandaşlarının sayısından fazla olması çarpıcı bir şekilde 
görülmektedir. 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Seri 2 11.03 19.23 24674 21.22 43.85 20.73 22.04 39.28 64.25 60.21 61.39 78.14 112.9 89.11

Seri 1 13.29 20.36 18619 19.44 40.81 24.28 25.00 41.88 61.57 55.12 58.14 69.50 125.2 114.4

13.290 20.369 18619 19.446 
40.816 

24.289 25.008 
41.883 

61.573 55.128 58.143 
69.506 

125.274 114.423 

11.038 
19.236 24674 21.220 

43.858 

20.734 22.049 

39.286 

64.259 60.211 61.393 

78.146 

112.984 

89.113 
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Tablo 3: Milliyetlere Göre Hudut Kapılarından Giriş Çıkış Yapanların İstatistiği 
 

  
Ülke Adı 

2012 2013 

Giriş Çıkış Toplam Giriş Çıkış Toplam 

Suriye 89.973 76.441 166.414 84.491 61.132 145.623 

Türkiye 88.523 88.503 177.026 54.689 53.033 107.722 

Almanya 25.385 26.214 51.599 15.240 14.517 29.757 

K.K.T.C 3.553 3.553 7.106 3.535 2.803 6.338 

Hollanda 2.274 2.399 4673 1.359 1.137 2496 

Irak 527 455 982 611 425 1036 

Belçika 698 715 1413 445 411 856 

Fransa 989 942 1931 415 440 855 

İngiltere 230 284 514 172 177 349 

Abd 48 45 93 151 156 307 

Diğer 1572 1936 3511 1329 946 2275 

Kaynak: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenmiştir. 

 
Tablo 4: Yıllara Göre Gaziantep’in Turizm Sektöründen Elde Ettiği Gelir ve Artış 

Oranı 
 

Yıllar Toplam Turizm Geliri (Milyon $) Bir Önceki Yıla Göre Değişim % 

2009 87.256 -6 

2010 93.737 6.8 

2011 118.357 26.8 

2012 184.278 55.9 

2013 208.813 13 

Kaynak: (Giritlioğlu, Olcay, Akçi ve Armutçu, 2014) 

 
Tablo 4‟e bakıldığında 2009 – 2013 yılları arasında artan turist sayısı, altyapı 

yatırımları ve üstyapı yatırımlarına paralel olarak şehrin turizmdeki geliri de  sürekli bir 
artış göstermiştir. 

 
2.2. Gaziantep İlindeki Turizm Faaliyetleri 
 
Gaziantep ilinde gastronomi ve kültür ağırlıklı turizm etkinlikleri olmasına rağmen, 
inanç turizmi, av turizmi, ornitoloji, olta balıkçılığı, gençlik turizmi ve spor turizmi gibi 
turizm etkinlikleri de yapılmaktadır. Gaziantep ilinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır; 
 
2.2.1. İnanç Turizmi: Gaziantep‟te Antik dönem inanışları ile birlikte semavi dinler 
(Musevilik, Müslümanlık ve Hıristiyanlık) için önem arz eden dinsel yapılar bugüne dek 
gelmiştir. Antik inançlar arasında yer alan; baş tanrısı Teşup olan ve başlangıcı 
İngiltere olup Afrika‟nın kuzeyine kadar uzanan inanışın mabedi Gaziantep‟te bulunan 
Dülük köyüne bağlı Şarklı Mağarada mevcudiyetini korumaktadır. Ayrıca aynı bölgede 
Mitras inancına ait olan Mitras Tapınağı da bulunmaktadır. Fırat Nehri ve Dicle Nehri 
arasında kalan Mezopotamya Bölgesi, Sümerlere ait olan kaynaklarda olduğu gibi 
birçok kutsal kitapta cennetin bahçesi olarak belirtilir. Cennet bahçesi olarak tabir 
edilen bu yerlerin giriş kapısı Antep‟tir. Karkamış (Carchemish)  ilçesi, M.Ö. 609 yılında 
Karkamış Savaşı öncesinde Firavun II. Necho ve Yahudi Kralı Yoşiyahu arasında 
meydana gelen müzakere girişimlerinden dolayı Hristiyan ve Yahudiler için önem arz 
etmektedir (Edmonds, 1997: 217). Rivayetlere göre Hıristiyanlığın çıkış zamanlarında 
Hazreti İsa‟nın havarilerinden Evanjelist Johannes o dönemin stratejik merkezlerinden 
Rumkale‟de Yuhanna (Johannes) İncilini yazarak çoğaltmıştır. Yuhanna‟ya ait olan İncil 
kalede günümüzde de varlığını koruyan kuyunun giriş kısmındaki odanın içinde 
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korunduğu belirtilmektedir. Rumkale‟de ayrıca bir kilise ve mezar bulunmaktadır. Bu 
yapılar son patrik olan Aziz Nerses‟in adını taşımaktadır. Restorasyon çalışmaları 
yapılan bu kale tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmiştir. 20. yüzyılın başlarına dek 
Hıristiyanlar tarafından inşası gerçekleşmiş olan şehirde Kendirli Kilisesi ve 
günümüzde cami olarak kullanılan olan Valide Meryem Kilisesi, Nizip ilçesinde bulunan 
Fevkani Kilisesi ziyaret edilebilecek durumdadır (Gaziantep Valiliği, 2015). 

 
Şahinbey İlçesi‟nde bulunan Yahudi Havrası hala yıkık halde olsa da, 

Yahudilerin ibadetine açıktır. Ayrıca Hz. Musa Peygamber‟in yeğeni olan ve türbesi 
Gaziantep‟de bulunan Hz. Yuşa Peygamber „de dini açıdan Museviler için önem arz 
etmektedir. İslam dininde 2. Halife olan Hz. Ömer döneminde Gaziantep civarında 
yapılan harplerde muhterem bir çok zat şehit düşmüş ve türbeleri Gaziantep ili sınırları 
içinde bulunmaktadır. Bir rivayete göre Gaziantep bölgesini fethe gelen komutanlar 
Gaziantep şehrinin muhafaza edilmesi amacıyla etrafının surlarla çevrili olmasına dair 
öneride bulunulmasına, Hz. Ömer Antep bölgede şehit olan bu zatları ima ederek 
“Antep bölgesi surlarla çevrilmiştir” dediği söylenmektedir. İslam diniyle beraber birçok 
türbeyle Gaziantep bir evliyalar kenti haline bürünmüştür (Gaziantep Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, 2012). 

 
Kurtuluş savaşı esnasında 1920-1921 senelerinde Gaziantep‟te Antep halkı 

içinden binlercesi şehit düşmüştür. Kurtuluş şehitleri anısına yapılan Şehitler Abidesi, 
savaşın kahramanlarından Şahinbey ve diğer kahraman şehitlerin mezarları Şehitlik 
Turizmi açısından önem teşkil etmektedir. 
 
2.2.2. Av Turizmi: Gaziantep av turizmi bakımından zenginlikleri olan bir bölgededir. 
Fırat Nehri ve Tahta Köprü Baraj Gölü etrafında çeşitli av hayvanları mevcuttur 
(Şehitkamil Belediyesi, 2015). 
 
2.2.3. Ornitoloji: Belirli dönemlerde meraklılar kuş gözlemciliği için şehre gelmektedir. 
Özellikle Fırat‟ın aşağı kıyıları olmak üzere Tahta Köprü Baraj‟ı, Sof Dağı Yaylası, Nizip 
ilçesine bağlı Belkıs, göçmen kuşların göçleri için güzergâh oluşturmaktadır (Gaziantep 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015). 
 
2.2.4. Olta Balıkçılığı: Şehirde sportif amaçlı olta balıkçılığı gerçekleşmektedir. 
Gaziantep‟te bulunan Tahta Köprü Baraj Gölü, Hancağız Baraj Gölü, Alleben Göleti, 
Şahinbey Burç Göleti,  ve Fırat Nehri kıyısı bu aktivite için uygun yerlerdir (Gaziantep İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015). 
 
2.2.5. Gençlik Turizmi: Şehirdeki Turizm İşletme Belgesi olan işletmelerin gençlere 
%10‟luk bir indirim sunmakta, öte yandan şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumu‟na ait öğrenci 
yurtlarının tatil dönemlerinde cüzi ücretler karşılığında gençlere hizmete açılmakta ve İl 
Kültür Turizm Müdürlüğü‟nün Turizm Haftası etkinliklerinde gençlere yönelik bedelsiz 
geziler düzenlenmektedir (Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015). 
 
2.2.6. Spor Turizmi: Eğitim amaçlı yamaç paraşütü Nurdağı İlçesi Sakçagözü Beldesi 
ve Gaffur Baba Tepesi sınırlarındaki Akyokuş civarında yapılabilmektedir. Bunun 
dışında Yamaçoba Köyü Deniz Kuzusu Mağarası, Sof Dağı Yaylası, Sarıkaya Yaylası, 
Alleben Gölü, Rumkale olmak üzere bir çok alanda rekreasyon faaliyetleri ve spor 
turizmi yapılmaktadır (Akın, 2015: 56). 
 
2.3. Gaziantep’in Turistik ve Kültürel Değerleri 
Gaziantep İli‟nde bazı turistik ve kültürel değerler aşağıdaki gibidir (Gaziantep İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 2015; Göğüş, t.y.:244-254; Gaziantep Ticaret Odası, 2007: 146; 
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma ve tanıtma 
Vakfı, t.y.). 
 
2.3.1. Gastronomi: 300 yemek çeşidine sahip olan Gaziantep bu alanda en çok 
yemek çeşidi ile Türkiye'de ilk sıradadır. Kebap ve et yemekleriyle meşhur olan Antep 
mutfağında Alaca çorba, altı ezmeli kebap, arap köftesi, firik pilavı, baklava, beyti, börk 
aşı, çağla aşı, cağırtlak kebap, yuvarlama ve yeni dünya kebabı gibi bir çok yemek türü 
bulunmaktadır. Ayrıca güzelliği dillere destan olan Ezo Gelin Gaziantep‟te yaşamış ve 
yöreye ait bir çorbaya ismi verilmiştir.

 

 
2.3.2. Müzeler: Gaziantep İlinde başta yeryüzünün en büyük mozaik ve açık hava 
müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, t.y.) olmakla 
birlikte çok sayıda devlet ve özel müze bulunmaktadır. Emine Göğüş Gaziantep Mutfak 
Müzesi, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Oyuncak Müzesi, Hasan Süzer Etnografya 
Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, Medusa Cam 
Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Yesemek Açıkhava Müzesi, Bayazhan Gaziantep Kent 
Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Bakır Eserler Müzesi, Şahinbey Savaş Müzesi 
bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
 
2.3.3. Diğer Çekim Unsurları: Gaziantep ilinde bulunan kaleler, Türkiye‟nin en geniş 
alanına sahip hayvanat bahçesi, kasteller, tarihi camiler, livas ismi verilen su kanalları, 
mesire alanları, yaylalar, tarihi antep evleri, bedestenler Erikçe Kent Ormanı Kayak 
Merkezi, Gaziantep Gezegen Evi ve Bilim Merkezi, Gaziantep Botanik Bahçesi, hanlar, 
hamamlar, yapay vadiler ve devasa parkların yanı sıra Gaziantep‟in ülkenin en büyük 
sanayi ve ticaret şehirlerinden birisi olması diğer turizm çekim unsurları olarak 
gösterilebilir. 
 
2.3.4. Gaziantep Şehrinin Logosu: Gaziantep‟in logosu yapmak için Gaziantep 
Sanayi Odası bir anket çalışması yapmıştır. 4300 kişinin katılmış olduğu anket 
çalışması sonucunda 2003 yılında tescillenen Gaziantep şehrinin logosu en çok oy 
alan ikinci seçenek olan Antepfıstığı olmuştur. Bu nedenle şehir markalaşma yolunda 
önemli bir adım atmıştır (Giritlioğlu ve diğ., 2014).  
 
3. Araştırmanın Yöntemi  
 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
Araştırmanın amacı, Gaziantep‟in turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri ile sahip 
olduğu mevcut ve potansiyel fırsatların ve tehdit unsurlarını tespit etmek üzere SWOT 
analizinin yapılmasıdır. Ayrıca, güçlü yönlerin ve fırsatların değerlendirilmesi ve zayıf 
yönlere ve tehdit unsurlarına karşı alınacak tedbirlere yönelik öneriler getirmektir. 
SWOT analizi, yöreyi bir bütün olarak ele alarak mevcut durumunu ayrıntılı olarak 
incelemesi, turizm potansiyelini içsel (güçlü ve zayıf yönleri) ve dışsal (fırsatlar ve 
tehditleri) faktörleriyle ortaya koyması ve yöreye uygun strateji ve politikaların 
oluşturulması açısından büyük önem taşır (Dinçer, 1998: 204; Güngör ve Arslan, 2004: 
69). Bu bağlamda Gaziantep İli‟nin turizm potansiyelinin mevcut durumunun ilk defa 
bütüncül olarak araştırılması ve paydaşların araştırmaya dahil edilmesi yönüyle önemli 
bir çalışmadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;  
1. Gaziantep turizmini diğer turistik destinasyonlarda farklı kılan ve Gaziantep‟e özgü 

olan turistik değer ve kaynaklar nelerdir? Bu değer ve kaynaklar rakip 
destinasyonlar tarafından taklit edilebilir mi? 

2. Gaziantep‟in diğer turistik çekim yerlerine göre zayıf yönleri nelerdir? Bu eksiklerin 
giderilmesi için nelerin düzeltilmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır? 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Baklava
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emine_G%C3%B6%C4%9F%C3%BC%C5%9F_Gaziantep_Mutfak_M%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emine_G%C3%B6%C4%9F%C3%BC%C5%9F_Gaziantep_Mutfak_M%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Ersoy_K%C3%BClt%C3%BCr_Merkezi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oyun_ve_oyuncaklar_m%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_S%C3%BCzer_Etnografya_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_S%C3%BCzer_Etnografya_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_Savunmas%C4%B1_ve_Kahramanl%C4%B1k_Panoramas%C4%B1_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medusa_Cam_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medusa_Cam_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Atat%C3%BCrk_an%C4%B1_m%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yesemek_A%C3%A7%C4%B1khava_M%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayazhan_Gaziantep_Kent_M%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayazhan_Gaziantep_Kent_M%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep_Arkeoloji_M%C3%BCzesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bak%C4%B1r_eserler_m%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahinbey_Sava%C5%9F_M%C3%BCzesi
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3. Gaziantep turizmi açısından ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel, çevresel, 
hukuki vb. faktörler düşünüldüğünde ne gibi fırsatlara sahiptir? Bu fırsatlar 
Gaziantep turizminin gelişimi için nasıl değerlendirilebilir?   

4. Gaziantep turizmini olumsuz etkileyen dış kaynaklı mevcut ve potansiyel tehdit 
unsurları nelerdir? Bu tehdit unsurlarına karşı ne gibi tedbirler alınabilir? 
 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Veri Toplama Tekniği 
 
Araştırmada, Gaziantep ilinin turizm açısından mevcut durumunun ayrıntılı olarak 
incelenmesinin, turizm potansiyelinin içsel (güçlü ve zayıf yönleri) ve dışsal (fırsatlar ve 
tehditleri) faktörleriyle ortaya konulmasının ve yöreye uygun strateji ve politikaların 
oluşturulmasının amaçlanması ve ilgili paydaşların yöneticilerinin görüşlerinin 
derinlemesine incelenmesi gerektiğinden nitel araştırma desenlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmasında amaç, ele alınan konular ile ilgili 
durumların birbirlerinde farklı olabileceği gerekçesiyle ulaşılan sonuçların 
genellemesinden ziyade benzer durumların anlaşılmasına yönelik örnekler ve 
deneyimler oluşturmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 81-83).  

 
Araştırmada nitel yaklaşımlardan yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 

veriler elde edilmiştir. Araştırmada görüşme yönteminin kullanılmasının nedeni, yapılan 
çalışmada örneklemin daha küçük seçilmesine ve durumun ve sorunların daha 
bütünsel, derinlemesine ve daha ayrıntılı anlaşılmasına imkan tanımasıdır. 
Yapılandırılmış görüşme ile ayrıca her katılımcıya aynı biçimde ve aynı sözcüklerle 
sorulması nedeniyle daha güvenilir sonuçlar vermektedir (Türnüklü, 2000: 546-548).  

 
Görüşme formu, açık uçlu 8 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın geçerliliği 

açısından görüşme soruları Efeoğlu, Ergün, Keleş, Sezgin ve Yakut (2009) tarafından 
yayınlanmış olan eserden faydalanılarak oluşturulmuştur. Görüşmeler katılımcılarla 
önceden belirlenen gün ve saatlerde görevli oldukları kurumlarda kendi belirledikleri 
mekanlarda yüz yüze görüşmeye dayalı ve birebir olarak yürütülmüştür. Görüşme 
sırasında katılımcının izni doğrultusunda ses kaydı yapılmıştır. Görüşmeler, 2014 yılı 
Kasım-Aralık aylarında, Gaziantep İlinde faaliyet gösteren 30 kamu ve özel kurum 
yetkilisiyle gerçekleştirilmiştir.  

 
3.3. Araştırmanın Örneklemi 
 
Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde 
amaç göreli olarak küçük bir örneklem oluşturarak bu örneklemde çalışılan probleme 
taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Amaç 
genelleme yapmak değildir. Tam tersine çeşitlilik gösteren durumlar arasında ne tür 
ortaklıkların ve benzerliklerin olduğunu ortaya koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 
135-137). Bu kapsamda, yönetici, akademisyen ya da uzman konumunda çalışan İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 1 kişi, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 1 
Kişi, Gaziantep Müze Müdürlüğünden 1 kişi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 2 
kişi, Gaziantep Kültür Turizm Derneği 1 Kişi, Kamu ve Özel Müzelerden 4 kişi, farklı 
otellerden 7 kişi, farklı restoranlardan 4 kişi, farklı seyahat acentalarından 6 kişi ve 
Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden 3 kişi ile olmak üzere 
toplam 30 kişi ile görüşülmüştür.  
 
3.4. Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Tekniği 
Katılımcılardan alınan cevaplar, araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına 
aktarılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde verilerin kodlanması 
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sonucunda çıkan temalar sıklık düzeyine sıralanarak yorumlama yoluna gidilmiştir. 
Araştırmacılar, tematik kodlama sürecinde ortaya çıkan her tema altında yer alan 
verilerin bütününü kapsayıp kapsamadığını belirlemek için, alan uzmanlarının 
görüşlerine başvurarak geri bildirimler doğrultusunda tematik kodlama sürecinde 
yapılan eksiklikler ve yanlışlıklar düzeltilmiştir. Son olarak, elde edilen bilgilerle 
tablolaştırılmış ve katılımcı görüşlerine göre öneriler sunulmuştur. 
 
4. Bulgular ve Tartışma 
 
Katılımcılardan alınan cevaplar öncelikle içerik analizine tabi tutularak verilerin 
kodlanması sonucunda çıkan temalar sıklık düzeyine göre sıraya konulmuş ve çıkan 
sonuçlar tablolaştırılmıştır. Yapılan SWOT analizine ilişkin bulgular Tablo 5, Tablo 6, 
Tablo 7 ve Tablo 8‟de sunulmuştur. 
  

Tablo 5: Gaziantep Turizminin Güçlü Yönleri 
 

Güçlü Yönleri N % 

- Yöredeki Tarihi Çekicikler (Evler, Kiliseler, Hanlar vb.) 26 86,67 

- Yöre Mutfağının Zenginliği 23 76,67 

- Yörenin Tarihi Kültürel Zenginliği 16 53,33 

- Yöresel El Sanatları (Yemene, Sedefçilik, Bakırcılık vb.) 8 26,67 

- Yörenin  Sanayi Şehri  Olması 6 20,00 

- Yöreye Özgü Lezzetler (Baklava ve Antep Fıstığı) 5 16,67 

- Yöredeki Zengin Doğal Kaynaklar 4 13,33 

- Yörenin Tarihi İpek Yolunun Üzerinde Yer Alması 3 10,00 

- Sosyal Aktiviteler İçin Dinlenme ve Eğlenme Mekanlarının Varlığı  3 10,00 

- Halfeti, Rumkale vb. tarihi turistik yerlere yakınlığı 3 10,00 

- Atatürk'ün Kütüğünün Buraya Ait Olması 2 6,67 

- 
Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu destansı mücadele ve  aldığı "Gazi"'lik 
ünvanının hüzün turizmi gibi alternatif turizm faaliyetleri için potansiyeli olması 

1 3,33 

- 
Din turizmi açısından Hz. Ömer'in Gaziantep için söylemiş olduğu sözler, Hz. 
Yuşa peygamberinin türbesi gibi semavi dinler için önemli özelliklerinin 
bulunması 

1 3,33 

- 
Bölge illerdeki rakip destinasyonlara göre terör olayının neredeyse hiç 
yaşanmaması 

1 3,33 

 
Gaziantep‟in turizm açısından en önemli güçlü yönleri; tarihi çekicikleri (tarihi 

evler, kaleler, bedestenler, hanlar vb.) (%87), yöresel mutfağının zenginliği (%77), 
zengin tarihi ve kültürel geçmişi (%53), yöresel el sanatlarının varlığı (%27), sanayi 
şehri olması (%20), baklava, antep fıstığı gibi yöreye özgü lezzetlerinin olması (%17) 
ve sahip olduğu zengin doğal kaynaklar (%13) şeklinde sıralanabilir. Gaziantep‟in 
dünyada en eski yerleşim yeri olması, tarihi ipek yolunun üzerinde yer alması, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapması ve dini ve ulusal açıdan önem taşıyan, stratejik birçok 
savaşa konu olması gibi nedenlerle turizm açısından çok sayıda tarihi ve kültürel 
çekiciliğe sahiptir (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, t.y.). Bu kültürel ve tarihi geçmiş 
yöre insanının kültürel özelliklerine, el sanatlarına ve yöresel lezzetlerine yansımıştır. 
Gaziantep‟in sanayide marka şehir olması da güçlü yönler hanesinde önemli bir unsur 
olarak göze çarpmaktadır. Sanayinin büyümesine paralel olarak çok sayıda iş adamı ili 
ziyaret etmekte, bu alanda fuarlar, seminerler ve kongreler düzenlenmekte bunun 
sonucu olarak kongre turizmi gibi alternatif turizm avantajları sunarken, ilin çekiciliğini 
arttırmakta ve tanıtımına katkıda bulunmaktadır.  
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Tablo 6: Gaziantep Turizminin Zayıf Yönleri 
 

Zayıf Yönleri  N % 

- Tanıtım Eksikliği 15 50,00 

- Tarihi, Kültürel ve Doğal Dokuya Gerekli Özenin Gösterilmemesi 6 20,00 

- Yöredeki Turizm bilinci ve Turistlere Karşı Önyargı 6 20,00 

- Coğrafi Konum İtibariyle Terör Olayları İle Anılması Dolayısıyla Önyargı 6 20,00 

- Kamu ve Özel İşletmelerin Turizmle İlgili Çalışmaların Yetersizliği 5 16,67 

- Restorasyon Eksikliği 3 10,00 

- Kamu ve Özel İşletmeler Arasındaki Koordinasyon Eksikliği 3 10,00 

- Yöre Hakkında Bilgi Sahibi Olan Eğitimli Turist Rehberi Eksikliği 3 10,00 

- Turizm Enformasyon Bürosu Eksikliği 3 10,00 

- Havaalanının Niteliksiz ve Yetersiz Olması (Sis durumlarında rotar vb.) 3 10,00 

- Gelenek ve Göreneklerin Yok Olması  3 10,00 

- Ulaşımla ilgili problemler (yolların bozukluğu, trafik sıkışıklığı vb.) 3 10,00 

- Turizm Alanında Kalifiye Personel Eksikliği 2 6,67 

- Alternatif Turizm Çeşitlerinin Olmayışı (Mağara turizmi, termal turizm vb.) 2 6,67 

- Eğlence Merkezlerinin Yetersizliği 1 3,33 

- Şehir Planlaması  1 3,33 

- Yöredeki Turizm İşletmelerinde Çalışan Personelin Yabancı Dil Bilgisi Yetersizliği 1 3,33 

- Yöre Mutfağına Sahip Çıkılmaması  1 3,33 

- Yöre Esnafının Turizm Konusundaki Eğitim Eksikliği 1 3,33 

 
Gaziantep‟in turizm açısından en zayıf yönleri ise; tanıtım eksikliği (%50), tarihi, 

kültürel ve doğal dokuya gerekli özenin gösterilmemesi (%20), yöredeki turizm bilinci 
ve turistlere karşı önyargı (%20), coğrafi konum itibariyle terör olayları ile anılması 
dolayısıyla negatif önyargı (%20) ve kamu ve özel işletmelerin turizmle ilgili 
çalışmaların yetersizliği (%17) şeklinde sıralanabilir. Yapılan görüşmelerde ildeki tarihi, 
kültürel, dokuya yeterli özen gösterilmezken son yıllarda restorasyon çalışmalarına 
önem verilmeye başlandığı yapılan tanıtım faaliyetleriyle her ne kadar Gaziantep 
turizminde ziyaretçi sayısında artış sağlansa da yetersiz kaldığı ve mevcut kaynakların 
yeterince değerlendirilmediği belirtilmiştir. Ayrıca, yöre esnafının ve yerel halkın turizm 
konusunda bilinçlenmesi gerektiği ve kamu ve özel işletmelerin turizm ile ilgili 
çalışmalarda koordineli çalışmaları gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan, yakın illerde 
terör faaliyetleri sonucu oluşan olumsuz imajın da turizm faaliyetlerini etkilediği 
belirtilmiştir.  

Tablo 7: Gaziantep Turizminin Sahip Olduğu Fırsatlar 
 

Fırsatlar N % 

- Bölgedeki Diğer Tarihi ve Turistik Çekim Yerlerinin Varlığı 18 60,00 

- Bölgeye Artan Turizm Talebi 13 43,33 

- Sanayide Marka Şehir Olması 13 43,33 

- Sağlık Kenti Olması  4 13,33 

- Fuar, Seminer ve Toplantıların Fazlalığı 3 10,00 

- Tanınmış Olması (Marka Bilinirliği) 2 6,67 

- Bölgeye yapılan yatırımların gözle görülür artışı 2 6,67 

- Akdeniz‟e Yakınlığı 1 3,33 

 
Gaziantep turizminin geliştirilmesi açısından sahip olduğu fırsatlar ise bölgedeki 

diğer tarihi ve turistik çekim yerlerinin varlığı (%60), bölgeye artan turizm talebi (%43), 
ilin sanayide marka şehir olması (%43), ilin sağlık kenti olması (%13), fuar, sem iner ve 
toplantıların fazlalığı (%10), tanınmış olması (marka bilinirliği) (%7), turizme yapılan 
yatırımların artması (%7) ve Akdenize yakın olması (%3)‟dır. Gaziantep ilinin 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ne yapılan kültür turları güzergahında yer alması şehre 
olan turistik talepte de pozitif yönde bir etki oluşturmaktadır. Öte yandan çok sayıda iş 
adamı ili ziyaret etmekte, ayrıca çok sayıda fuar, seminer, kongre düzenlendiğinden il 
için alternatif turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Ayrıca, marka şehir Gaziantep‟e 
yapılan sağlık yatırımlarıyla çok sayıda sağlık amaçlı gelen ziyaretçi olduğu 
belirtilmektedir. 

 
Tablo 8: Gaziantep Turizminin Sahip Olduğu Mevcut ve Potansiyel Tehdit 

Unsurları 
 

Tehditler N % 

- Sınıra Yakın Olması Dolayısıyla Savaş Tehdidi 29 96,67 

- Bölgedeki Terör Faaliyetleri 17 56,67 

- Çok Fazla Göç Alması  10 33,33 

- Medyada Çıkan Olumsuz Haberler 4 13,33 

- 
İklimde yaşanan değişiklikler (Yöreyle özdeşleşmiş antep fıstığının kalitesinde 
düşüş ve dolayısıyla antep baklavası gibi yöreye tatların kalitesinde düşüş) 

1 3,33 

 
Gaziantep turizminin mevcut ve potansiyel tehdit unsurları ise komşu ülkelerdeki 

savaş tehdidi (%97), bölgede gerçekleşen terör eylemleri ve bu nedenle oluşan 
olumsuz algı (%57), çevre illerden göç alması sonucunda artan nüfus yoğunluğu ve 
karışıklıkların yaratacağı potansiyel tehdit (%33), medyada çıkan şehre ilişkin olumsuz 
haberler nedeniyle oluşan önyargı (%13) ve iklimde yaşanan değişiklikler neticesinde 
şehre özgü lezzetlerin tadında bozulmalar (%3) şeklinde sıralanabilir. Yapılan 
görüşmelerde özellikle Suriye de yaşanan savaş, yakın illerdeki terör faaliyetleri ve 
bölgenin medyada daha çok olumsuz haberlerle gündeme gelmesinden dolayı oluşan 
önyargı nedeniyle gelecek ziyaretçi sayısının olumsuz olarak etkilediği belirtilmektedir. 
Ayrıca ilin çok göç alması nedeniyle ilde suç oranlarının ve dilenci sayısının arttığı, 
şehrin kalabalıklaştığı dolayısıyla özellikle akşamları güvenlik zafiyeti nedeniyle 
ziyaretçilerin dışarıya çıkmak istemediği belirtilmektedir.  

 
Katılımcıların Gaziantep‟in sahip olduğu turistik değerlerin taklit edilebilirliği 

hakkında görüşleri Tablo 9‟da sunulmuştur. Katılımcılar, Gaziantep‟in sahip olduğu 
tarihi, kültürel öğelerin, yöresel mutfağının, bakırcılık, sedefçilik, el işlemeleri gibi el 
sanatlarının şehre özgü olduğunu ve taklit edilemeyeceği (%77), taklit edilse dahi 
orijinali kadar etkileyici olamayacağı (%37) görüşündedir. Farklı olarak katılımcılardan 
%10‟u şehrin yöresel mutfağının taklit edilebileceğini, %7‟si ise el sanatlarının taklit 
edilebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca 2 katılımcı özellikle çevre illerin rakip olarak 
değerlendirilmemesi gerektiği bu ilerin benzer ürün sunabilecekleri ancak ortak hareket 
edilerek (kültür turu) daha başarılı sonuçlar elde edilebileceği görüşündedir. 

  
Tablo 9: Gaziantep’in Sahip Olduğu Turistik Değer ve Kaynakların Taklit 

Edilebilirliği 
 

Gaziantep'in Taklit Edilebilirlik Durumu N % 

- 
Tarih, kültür, el işlemeleri, bakırcılık, sedefçilik ve gastronomi sadece bu şehre 
aittir. 

23 76,67 

- Taklit edilebilir ancak hiçbir taklit orijinali kadar etkileyici olamaz. 11 36,67 

- Taklit edilebilir özellikle mutfağının kopyalanması mümkündür. 3 10,00 

- 
Rakip destinasyonlarla benzer ürünler sunsa da ortak hareket edilmesi daha 
başarılı sonuçlar verir (kültür turu) 

2 6,67 

- Taklit edilebilir el sanatları  1 3,33 
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Katılımcıların Gaziantep‟in turizm açısından zayıf yönlerinin düzeltilmesi ve 
geliştirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin öneriler Tablo 10‟da gösterilmiştir. 
Katılımcılar, öncelikli olarak halkın turizme bakış açısının değiştirilmesi ve yöre 
halkında turizm bilincinin oluşturulması için eğitim seminerleri düzenlenmesi gerektiğini 
(%37), ilin tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiğini (%33), turizm ile ilgili tüm özel ve 
kamu kurum çalışanlarının turizm bilinci arttırılarak turizme bakış açılarının 
değiştirilmesi gerektiğini (%30), turizmin ekonomik, toplumsal vb. getirilerini dikkate 
alarak turizm ile ilgili yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğini (%27) ve tarihi, doğal ve 
kültürel değerlerin korunması bilincinin yerel ve özel yönetimlerce halka benimsetilmesi 
gerektiğini belirtmektedirler. Gaziantep‟in zayıf yönlerinin düzeltilmesi ve 
geliştirilmesine ilişkin getirilen diğer öneriler Tablo 10‟da gösterilmiştir.  
 

Tablo 10: Gaziantep’in Zayıf Yönlerinin Düzeltilmesi ve Geliştirilmesine İlişkin 
Getirilen Öneriler 

 

Gaziantep'in Zayıf Yönlerini Düzeltme İle İlgili Öneriler N % 

- 
Halkın turizme bakış açısının değiştirilmesi ve turizm bilincinin oluşturulması için 
eğitim seminerleri düzenlenmeli 

11 36,67 

- Tanıtıma ağırlık verilmeli 10 33,33 

- 
Turizm ile ilgili tüm özel ve kamu kurum çalışanlarının turizm bilinci arttırılarak 
turizme bakış açılarının değiştirilmesi gerekir 

9 30,00 

- 
Turizmin ekonomik, toplumsal vb. getirilerini dikkate alarak turizm ile ilgili 
yatırımlara ağırlık verilmeli 

8 26,67 

- 
Tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması bilinci yerel ve özel yönetimlerce 
halka benimsetilmeli 

6 20,00 

- 
Turizm ile ilgili tüm ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak ortak 
hareket etmeleri sağlanmalı 

5 16,67 

- 
Turizm enformasyon bürolarının açılarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 
arttırılmalı 

3 10,00 

- Ulaşım sorununa yönelik projeler geliştirilmeli 3 10,00 

- Arkeolojik kazı ve araştırmaların desteklenmesi 3 10,00 

- Alternatif turizm faaliyetlerinin canlandırmak üzere etkinlikler düzenlenmeli 3 10,00 

- Gaziantep turizmi ile ilgili akademik çalışmalar arttırılmalı 3 10,00 

- Tanıtıcı film ve reklamlara nitelik ve nicelik olarak ağırlık verilmeli 3 10,00 

- 
Gaziantep Havalimanına Sis Radarının olması gerekir (Yağmur ve sis 
oluşumunda uçak iptalleri oluşumu) 

3 10,00 

- Havaalanı, otogar vb. kitlesel alanların tanıtıcı ve bilgilendirici afiş asılmalı 2 6,67 

- Eğlence mekanlarının arttırılması  2 6,67 

- Gaziantep kültürüne özgü akşam animasyonları düzenlenmeli 2 6,67 

- Turistik mekanları gösteren yönlendirici levhalar arttırılmalı 2 6,67 

- 
İlk ve Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere ücretsiz turlar düzenlenmeli ve 
turizm konusunda bilinçlendirilmeli 

2 6,67 

- 
Gaziantep mutfağının tanıtımına ağırlık verilmeli ve yöresel yemek sunan 
mekanlar arttırılmalı 

2 6,67 

- Restorasyon çalışmalarının arttırılması gerekir 1 3,33 

 
Katılımcılar, Gaziantep turizminin geliştirilmesi açısından sahip olduğu fırsatları 

değerlendirmesi açısından yapılması gerekenlere ilişkin alınan yanıtlar Tablo 11‟de 
gösterilmiştir. Katılımcılar, öncelikle ilin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel 
kaynakların daha etkin kullanılması gerektiği (%50), daha etkin tanıtım yapılması 
gerektiği (%23), turizm alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiği (%17), kamu ve 
özel yöneticilerin turizm bilincinin arttırılması gerektiği (%17) ve kültürel ve sosyal 
aktivitelerin arttırılması gerektiği görüşündeler. Yapılan görüşmelerde özellikle son 
yıllarda tarihi ve kültürel değerlerin bütünleşik sunumu ve restorasyon çalışmaların 
yürütüldüğü belirtilirken, bunların turizm alanında tam olarak etkin kullanılamadığı 
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belirtilmiştir. Ayrıca, ilin sahip olduğu özellikle doğal kaynakların av turizmi, olta 
balıkçılığı, ornitoloji, termal turizm gibi alternatif turizme elverişli olmasına karşın yeterli 
oranda kullanılamadığı görüşündeler. Öte yandan, katılımcılar sahip olunan sanayinin 
kongre turizmi ve çeşitli fuarlara düzenlenmesi şeklinde daha etkin 
değerlendirilebileceğini önermekteler. Getirilen diğer önerilere ilişkin bilgiler Tablo 
11‟de sunulmaktadır.  

 
Tablo 11: Gaziantep’in Sahip Olduğu Fırsatların Değerlendirilebilmesi İçin 

Yapılması Gerekenlere İlişkin Öneriler 
 
Gaziantep'in Mevcut ve Potansiyel Fırsatlarını Değerlendirmeye İlişkin Öneriler N % 

- Tarihi, doğal ve kültürel değerlerin turizmde daha etkin kullanılmalı 15 50,00 

- Daha etkin tanıtım yapılmalı 7 23,33 

- Turizme daha fazla yatırım yapılmalı 5 16,67 

- Kamu ve özel yöneticilerin turizm bilinci arttırılmalı 5 16,67 

- Kültürel ve sosyal aktiviteleri arttırılmalı  4 13,33 

- Kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırılarak bir önce tamamlanması 3 10,00 

- Uluslararası turizmi arttıracak projeler geliştirilmeli 3 10,00 

- Tarihi mekanlarda etkinlikler düzenlenmeli 2 6,67 

- Halı fuarları düzenlenmeli 2 6,67 

- Butik otellere ağırlık verilmeli 1 3,33 

- Kongre turizmine ağırlık verilmeli 1 3,33 

 
Katılımcıların Gaziantep turizminin mevcut ve potansiyel tehdit unsurlarına karşı 

alınabilecek tedbirlere ilişkin alınan yanıtlar Tablo 12‟de gösterilmiştir. Katılımcılar, 
öncelikle ildeki oluşabilecek terör faaliyetlerine karşı güvenlik tedbirlerinin arttırılması 
gerektiği (%47), medya çıkan olumsuz haberlere karşı şehri tanıtıcı faaliyetlerin 
arttırılması gerektiği (%33) ve merkezi hükümetin de sınırdaki savaşa tehdidinin 
yarattığı olumsuz etkiyi engelleyecek politikalar üretmesi gerektiğini (%30) 
belirtmektedirler. Ayrıca, göçü azaltma ve göçün yarattığı olumsuz etkilere azaltmaya 
yönelik tedbirlerin arttırılması gerektiği (%20), yine göç nedeniyle sayıları oldukça artan 
dilencilerin engellenmesi gerektiği (%10) görüşündeler. Öte yandan, 3 katılımcı 
turizmdeki tüm paydaşların bu tehdit unsurlarına karşı bireysel gayret içerisinde de 
olması gerektiği görüşündeler. Bu görüşle ilgili olarak bir katılımcı (restoran yetkilisi) 
terörün ilde olmadığını göstermek için fotoğraf çekip müşterilerine yolladığını 
belirtmiştir.  

 
Tablo 12: Gaziantep Turizmini Etkileyen Tehdit Unsurlarına Karşı Alınabilecek 

Tedbirlere İlişkin Öneriler 
 

Gaziantep'in Mevcut ve Potansiyel Tehditlerine Karşı Alınabilecek Tedbirlere 
İlişkin Öneriler N % 

- Güvenlik tedbirleri arttırılmalı 14 46,67 

- Medyada geçen olumsuz haberlere karşı tanıtıcı faaliyetlerin arttırılması 10 33,33 

- 
Merkezi hükümetin sınırdaki savaş tehditlerinin olumsuz etkisini engelleyecek 
politikalar üretmesi gerekir 

9 30,00 

- İlgili kamu kurumlarının göçün azaltılmasına yönelik tedbirler almalı 6 20,00 

- Sınır güvenliğini arttırarak giriş-çıkışlara dikkat edilmeli 4 13,33 

- Şehirdeki dilencilerin engellenmesine yönelik önlemler alınması 3 10,00 

- Suça eğilimi önlemek üzere eğitime ağırlık verilmeli 3 10,00 

- 
Turizm alanında özel işletmelerde olumsuz imajı önlemek üzere uğraş vermeli (Bir 
restoran fotoğraf çekip müşterilerine yolluyor) 

3 10,00 
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5. Sonuçlar ve Öneriler 
 
SWOT analizi sayesinde yerel yönetimler, yörenin güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendirerek, gelecekteki fırsat ve tehditleri analiz ederek mevcut ve gelecekteki 
stratejileri ve politikaları değerlendirme ve yönlendirme olanağına sahip olabilmektedir. 
Bu amaçla yapılan SWOT analizinde, Gaziantep‟in turizm potansiyeli arz açısından 
yeterli oranda doğal, kültürel, tarihi vb. değerlere sahip olmasına karşın potansiyelini 
yeterince kullanamadığı sonucuna varılmıştır.  

 
Gaziantep‟in turizm açısından en önemli güçlü yönleri; tarihi çekicilikleri, yöresel 

mutfağının zenginliği, zengin tarihi ve kültürel geçmişi, yöresel el sanatları, sanayi şehri 
olması, baklava, antepfıstığı gibi yöreye özgü lezzetlerinin olması ve sahip olduğu 
zengin doğal kaynaklardır. Gaziantep‟in sahip olduğu tarihi, kültürel öğelerin, yöresel 
mutfağının, bakırcılık, sedefçilik, el işlemeleri gibi el sanatlarının şehre özgü olduğunu 
ve taklit edilemeyeceği, taklit edilse dahi orijinali kadar etkileyici olamayacağı görüşü 
hakimdir. 

 
Gaziantep‟in turizm açısından en zayıf yönleri ise; tanıtım eksikliği, tarihi, kültürel 

ve doğal dokuya gerekli özenin gösterilmemesi, yöredeki turizm bilinci ve turistlere 
karşı önyargı, coğrafi konum itibariyle terör olayları ile anılması dolayısıyla oluşan 
önyargı ve kamu ve özel işletmelerin turizmle ilgili çalışmaların yetersizliğidir. 
Gaziantep‟in bu zayıf yönlerinin düzeltilmesi ve geliştirilmesi için öncelikli olarak halkın 
turizme bakış açısının değiştirilmesi ve turizm bilincinin oluşturulması için eğitim 
seminerleri düzenlenmesi gerektiği, ilin tanıtımına ağırlık verilmesi gerektiği, turizm ile 
ilgili tüm özel ve kamu kurum çalışanlarının turizm bilinci arttırılarak turizme bakış 
açılarının değiştirilmesi gerektiği, turizmin ekonomik, toplumsal vb. getirilerini dikkate 
alarak turizm ile ilgili yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiği ve tarihi, doğal ve kültürel 
değerlerin korunması bilinci yerel ve özel yönetimlerce halka benimsetilmesi gerektiği 
görüşü hakimdir. 

 
Gaziantep turizminin geliştirilmesi açısından sahip olduğu fırsatlar ise bölgedeki 

diğer tarihi ve turistik çekim yerlerinin varlığı, bölgeye artan turizm talebi, ilin sanayide 
marka şehir olması, ilin sağlık kenti olması, fuar, seminer ve toplantıların fazlalığı, 
tanınmış olması (marka bilinirliği), turizme yapılan yatırımların artması ve Akdeniz‟e 
yakınlıktır. Gaziantep turizminin geliştirilmesi açısından mevcut ve potansiyel 
fırsatlarının değerlendirilebilmesi için öncelikle sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel 
kaynakların daha etkin kullanılması gerektiği, daha etkin tanıtım yapılması gerektiği, 
turizm alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiği, kamu ve özel yöneticilerin 
turizm bilincinin arttırılması gerektiği ve kültürel ve sosyal aktivitelerin arttırılması 
gerektiği görüşü hakimdir. 

 
Gaziantep turizminin mevcut ve potansiyel tehdit unsurları ise sınıra yakın 

olması dolayısıyla komşu ülkelerdeki savaş tehdidi, ilin yer aldığı Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde gerçekleşen terör faaliyetleri ve bu nedenle oluşan ön yargı, çevre illerden 
göç alması dolayısıyla artan nüfus yoğunluğu ve karışıklıkların yaratacağı potansiyel 
tehdit, medyada çıkan olumsuz haberler nedeniyle oluşan önyargı ve iklimde yaşanan 
değişiklikler neticesinde şehre özgü yiyeceklerin lezzet kalitesi açısından bozulmalar 
olması şeklinde sıralanabilir. İldeki turizmi tehdit edici unsurlara karşı alınabilecek 
tedbirlerde öncelikle, oluşabilecek terör faaliyetlerine karşı güvenlik tedbirlerinin 
arttırılması gerektiği, medyada çıkan olumsuz haberlere karşı şehri tanıtıcı faaliyetlerin 
arttırılması gerektiği ve merkezi hükümetin de sınırdaki savaş tehdidinin yarattığı 
olumsuz etkiyi engelleyecek politikalar üretmesi gerektiği belirtilmektedirler. Ayrıca, 
göçü ve göçün yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yönelik tedbirlerin arttırılması 



 91 
Birdir, Karakan ve Çolak 13 (1) 2016 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ 

Journal of Travel and Hospitality Management 

gerektiği ve yine göç nedeniyle sayıları oldukça artan şehirdeki dilencilerin 
engellenmesi gerektiği görüşü hakimdir. 

 
Sonuç olarak, Gaziantep‟in turizm arz potansiyeli güçlü bir yapıya sahip olup ilde 

turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından bir destinasyonda 
olması gereken tüm koşullar mevcuttur. Gaziantep‟in tarihi, kültürel, doğal öğeler 
yanında, zengin yöresel mutfağı ve el sanatları gibi güçlü turistik değerler yanında 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine yapılan kültür turları güzergahında yer almakta, ilin 
sanayide marka şehir olması dolayısıyla ili çok sayıda iş adamı ili ziyaret etmekte, 
ayrıca çok sayıda fuar, seminer, kongre düzenlendiğinden il için alternatif turizm 
potansiyeli oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, marka şehir Gaziantep‟e yapılan sağlık 
yatırımlarıyla çok sayıda sağlık amaçlı gelen ziyaretçi olduğu belirtilmektedir. Son 
olarak, ilin sahip olduğu özellikle doğal kaynakların av turizmi, olta balıkçılığı, ornitoloji, 
termal turizm gibi alternatif turizme elverişli olmasına karşın yeterince 
değerlendirilmediği belirtilmektedir. Gaziantep‟in sahip olduğu zayıf yönlere ve tehdit 
unsurlarına karşın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistikleri de ilde turist sayılarındaki 
artışı açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, ilin mevcut kaynaklarını daha etkin 
kullanarak, tanıtıma ağırlık vererek ve alternatif turizm türlerini de canlandırarak ile 
gelen turist sayısında, konaklama sürelerinde, harcama miktarlarında artış 
sağlanabilecektir.  

 
İleride yapılacak çalışmalarda, çalışmamızda elde edilen bulgular ve getirilen 

öneriler ile birlikte, çalışmanın yapılacağı turistik destinasyonların mevcut koşullarını da 
dikkate alarak araştırmacıların kendi amaç ve hedefleri çerçevesinde uyarlamalarının 
çalışmalarının başarısına ilave bir katkı yaratacağı düşünülmektedir. Öte yandan 
yapılan çalışma bir adım daha ileriye götürülerek destinasyon yönetiminde strateji 
geliştirme yönünde uygulanması alan yazına önemli katkılar sağlayacaktır.  
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