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Çalışmanın amacı, Türk turizm sektörünün Akdeniz çanağında bulunan önemli rakipleri ile
arasındaki rekabet gücünü belirleyen faktörlerin irdelenmesidir. Çalışmanın amacına
ulaşmak için 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınlanmış olduğu Seyahat ve
Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik raporundaki verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada,
Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki rakipleri olarak İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve
Kıbrıs ülkeleri incelemeye dahil edilmiştir. Türkiye’nin uluslararası arenada turizm
sektöründeki rekabet edebilirliğini olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi esas alınmıştır ve veri
toplama aracı olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde
ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; Türkiye’nin turizm
sektöründeki olumlu yönleri kültürel kaynaklar, hava ulaşım altyapısı, turist hizmet
altyapısı, iş seyahatleri, seyahat ve turizm istek eğilimi, politik kural ve düzenlemeler,
turizm alt yapısındaki gelişmelerdir. Çevresel sürdürülebilirlik, emniyet ve güvenlik, insan
kaynakları ve işgücü piyasası faktörleri açısından ise, Türkiye’nin sıralamadaki yerinin
geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir.
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The aim of the study is to examine the factors that determine the competitiveness of the
Turkish tourism sector with its important competitors in the Mediterranean basin. In order
to achieve the aim of the study, the data in the Travel and Tourism (T&T) Competitiveness
report, which was published by the World Economic Forum in 2019, was used. In the study,
Spain, Italy, France, Greece and Cyprus countries were included in the study as Turkey's
competitors in the Mediterranean basin. It has been tried to determine the factors that affect
the competitiveness of Turkey in the tourism sector in the international arena, both
positively and negatively. In the research, qualitative research method was taken as basis
and document analysis technique was used as a data collection tool. Descriptive analysis
method was used in the analysis of the data. According to the results of the study; The
positive aspects of Turkey's tourism sector are cultural resources, air transportation
infrastructure, tourist service infrastructure, business trips, travel and tourism demand
tendency, political rules and regulations, and developments in tourism infrastructure. In
terms of environmental sustainability, safety and security, human resources and labor
market factors, it was determined that Turkey's place in the ranking should be improved.
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