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ÖZET
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin önemli derecede finansal sorunları vardır. Tüm dünyada ve Türkiye’de
turizm işletmelerin finansal problemleri sektördeki işletmelerin ve dolayısıyla sektörün başarısını olumsuz olarak
etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı; turizm işletmelerinin (konaklama, seyahat, yiyecek içecek, eğlence vb.) finansal
sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda “turizm işletmelerinin finansal sorunlarını
nelerdir?” sorusuna cevap aranacak ve çözüm önerileri sunulacaktır. Bu araştırma; turizm işletmelerinin finansal sorunlarının
ortaya konması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması açısından önem taşımaktadır. Araştırma ikincil veri kaynaklarından
elde edilen veriler üzerinden yürütülecek ve verilerin analizi nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılacaktır.
Sonuç olarak, turizm işletmelerinin finansal sorunlarını değerlendirilecek ve çözüm önerileri ortaya konacaktır.
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FINANCIAL PROBLEMS OF TOURISM BUSINESSES AND SOLUTION OFFERS
ABSTRACT
There are significant financial problems of businesses operating in the tourism sector. All over the world and in Turkey
financial problems of tourism businesses affect negatively the success of the businesses in the sector and hence the sector's
success. The purpose of this study: is to detect financial problems of tourism businesses (accommodation, travel, food and
drink, entertainment, etc.) and is to put forward solution offers. In this context, the answer will be searched for question of
"What are the financial problems of the tourism business?" and solutions will be presented. This research; is important in
terms of putting forward the financial problems of the tourism business and providing solution offers for this. Research will
be conducted on the data obtained from secondary data sources and, document analysis will be done for data analysis from
qualitative research methods. In conclusion, financial problems of tourism businesses will be evaluated and put forward
solution offers.
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