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Özet
Turizm dünyanın en büyük ekonomik sektörlerden biridir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi
(WTTC) turizmin dünya toplam GSMH'nın yaklaşık% 12’sini yarattığını tahmin etmektedir. Turizm,
ekonomik sorunların çözümünde inandırıcı bir çözüm haline gelmiş olup, turizm gelirleri gelişmekte
olan ülkelerin çoğu için önemli bir döviz kaynağıdır. Pakistan bu durum için iyi bir örnektir. Pakistan
gelişmekte olan bir ülkedir ve aynı zamanda sahip olduğu çeşitli doğal güzelliklerinin yanı sıra
geleneksel ve kültürel mirası ile çekici bir turist destinasyonudur. Ancak Pakistan’daki turizm
endüstrisi son yıllarda birçok engellerle karşı karşıyadır. 2005 yılında meydana gelen deprem, ülkenin
kuzey bölgelerindeki en cazip turistik yerlerin altyapısına zarar vermiştir. Terörist saldırılar ülkedeki
turizmin gelişimini engelleyen bir başka olumsuzluktur. Yabancılar terör saldırılarının yüksek
tehdidinden dolayı Pakistan'ı bir turizm destinasyonu olarak seçme konusunda istekli değillerdir. Bu
çalışma Pakistan'da terörist faaliyetler ile turizm arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Terörün
Pakistan'ın turizm endüstrisi üzerindeki etkisi, Pakistan’daki turizm ve otelcilik perspektifinden
incelenerek ile ortaya koyulmuştur. Çalışma, daha pratik bulguların elde edilmesi için nicel ve nitel
araştırma yöntemlerinin kombine edildiği karma araştırma yöntemi yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada turizm endüstrisi ile ilgili kayıtların ve akademik literatürden oluşan ikincil verilerin
toplanması ve analiz edilmesi ile konunun derinlemesine anlaşılması mümkün olmuştur. Bu konudaki
akademik literatür, terörün turizm sektörüne etkileri konusunda kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktadır.
Öte yandan, turizm endüstrisi kayıtları, istatistikler ve Pakistan turizm endüstrisi için hazırlanan resmi
raporlar ikincil veri olarak toplanmıştır. Araştırmadaki birincil veriler görüşmeler yoluyla turizm ve
otelcilik endüstrisindeki paydaşlardan toplamıştır. Bu yöntem, araştırma konusu ile ilgili olan turizm
ve otelcilik sektöründeki gözlemlerin netleştirilmesi ve ikincil verilerin doğrulanmasına yardımcı
olmaktadır. Sonuçlar terörizmin Pakistan’daki turizm ve otelcilik sektöründe güçlü bir negatif etkiye
sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, araştırma bulguları turizm ve otelcilik sektöründe terör
faaliyetlerinin etkisini en aza indirmek için bir terörist saldırıya karşı kriz yönetimi için güçlü bir
yapısal kurulum gerektiği gerçeğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, bu araştırma Pakistan gibi
gelişmekte olan ülkelerde turizm politikalarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
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Abstract
Tourism is one of the world’s largest industries. The World Travel and Tourism Council (WTTC)
estimates that tourism generates some 12% of the world total GNP. Tourism has become a persuasive
remedy to solve economic issues and many developing countries rely heavily on tourism revenues as a
major source of export product. Pakistan is a good example of this situation. Pakistan is a developing
country and also it is attractive tourism destination, with its varied natural beauty as well as its
traditional and cultural heritage. However, the industry faces many hurdles in Pakistan in recent years.
The earthquake damaged the infrastructure in the most attractive tourist locations in the northern areas
of the country in 2005. Moreover, terrorist attacks serve another problem that prevents the
development of tourism in the country. Foreigners are not willing to choose Pakistan as a tourism
destination due to a high threat of terrorist attacks. This study explored relationships between terrorist
activities and tourism in Pakistan. The impact of terrorism on Pakistan’s tourism industry is
determined through examining the perspective of tourism and hotel industry of Pakistan. This study
included a mixed method approach where qualitative and quantitative research techniques were
combined to provide more practical findings. In-depth understanding of the issue is made possible by
collecting and analyzing secondary data consisted of academic literature and industry records. The
collected academic research literature provides a comprehensive vision on the impacts of terrorism on
the tourism industry. On the other hand, the collected industry records focusses on the terrorism and
tourism statistics and official reports of tourism industry of Pakistan. Primary data were obtained from
the stakeholders involved in tourism and hotel industry in the form qualitative interviews. This helps
determining the observations of tourism and hotel industries concerning the research topic and
validating the findings of secondary data of research. Results revealed that terrorism has a strong
negative impact on tourism and hotel industry in Pakistan. Moreover, the findings of research
highlight the fact that crisis management from a terrorist attack requires a strong structural setup to
minimize the impact of terrorist activities on tourism and hotel industries. In addition, this paper helps
improve the tourism policies in developing countries like Pakistan.
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