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ÖZET
Rekabet kavramının turizmde önem kazanması ile birlikte endüstrinin tüm paydaşları rakiplerinden üstün olmak için çaba sarf
etmektedirler. Rekabette avantaj sağlamak ise pazar payının korunması ve rakiplere karşı daha güçlü bir pozisyonu beraberinde
getirmektedir. Turizmde gerek işletmeler ve gerekse destinasyonlar yaşam döngülerinde devamlılığın sağlanabilmesi için bir mücadele
içinde yer almaktadırlar. Bu mücadele çevresel koşullar göz önünde tutulduğunda önemli bir rekabeti beraberinde getirmektedir.
Günümüzde çevrenin korunması önemli bir rekabet gücü olarak görülmektedir. Rekabet edebilirliğin önemli koşullarından biri de
sürdürülebilirliğin sağlanması ve yapısal tüm koşullarda sürekliliğin elde edilmesidir. Bunun yanında çevre turizm destinasyonlarının
rekabet edebilirliğini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile turizm destinasyonlarının rakipleri
karşısında rekabet üstünlüğü elde etmesi mümkün olmaktadır. Dünya turizm faaliyetlerinin en önemli destinasyonlarından biri olan
Akdeniz bölgesinde yer alan destinasyonlar özellikle kitle turizminin gelişmesi ile birlikte yaşadığı çevresel sorunlar özellikle az
gelişmiş ülkelerde yerel halk ve turistler için önemli sorun oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmada çevre duyarlılığı konusunda öne
çıkan endekslerden biri olan Çevresel Performans Endeksi (Environmental Performance Index-2020) kullanılarak Akdeniz’e kıyısı
bulunan ülkelerin ekolojik performansları ve sürdürülebilirlik konusunda rekabet edebilirlikleri çok boyutlu ölçekleme analizi ile analiz
edilmiştir.
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ABSTRACT
With the concept of competition gaining importance in tourism, all stakeholders of the industry strive to be superior to their competitors.
Gaining competitive advantage brings with it the protection of market share and a stronger position against competitors. In tourism,
both businesses and destinations are in a struggle to ensure continuity in their life cycle. This struggle brings about an important
competition when environmental conditions are taken into consideration. Today, environmental protection is seen as an important
competition issue. One of the important issue of competitiveness is ensuring sustainability and achieving continuity in all structural
conditions. Besides, environmental is a factor that directly affects the competitiveness of tourism destinations. By ensuring
environmental sustainability, it is possible for tourism destinations to gain a competitive advantage over their competitors. The
destinations in the Mediterranean region, which is one of the most important destinations of the world tourism activities, have started
to pose an important problem for local people and tourists, especially in underdeveloped countries, with the development of mass
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tourism. In this study, using the Environmental Performance Index (2020), one of the prominent indices in environmental awareness,
the ecological performance and sustainability competitiveness of the countries on the Mediterranean coast were analyzed with multidimensional scaling analysis.
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