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Öz 

Bu araştırmanın amacı, Bayramören ilçesinin yamaç paraşütü turizmini SWOT analizi ile değerlendirmektir. 
Araştırmanın örneklemini Bayramören ilçesindeki kamu kurumlarının 50 çalışanı oluşturmuştur. SWOT formları, 
katılımcılar tarafından doldurulmuş, ardından Bayramören Kaymakamlığı yetkilileri tarafından posta ile 
araştırmacılara gönderilmiştir. Araştırma sonucunda ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en güçlü yön, doğal 
güzellik olarak tespit edilmiştir. İlçenin yamaç paraşütü turizmindeki diğer güçlü yönler ise ilçenin konumu, temiz 
havası ve çevresi, rüzgâr hızının yamaç paraşütüne uygunluğu, yamaç paraşütü için kalkış pistlerinin varlığı, 
turistler için huzurlu bir ortama sahip olması ve yerel halkın konukseverliği olarak tespit edilmiştir. Araştırma 
sonucunda ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en zayıf yönü, ilçeye gelen ulaşım araç sayısının oldukça yetersiz 
olması olarak belirlenmiştir. Konaklama, sağlık, altyapı, teknik araç gereç gibi imkânların yetersiz olmasından yerel 
halkın spor ve turizm bilincinin yetersiz olmasına; Bayramören yolunun bazı yerlerinin yolculuk için riskli 
olmasından turizm danışma bürosunun olmamasına kadar ilçenin yamaç paraşütü turizminde çok sayıda zayıf 
yönünün olduğu görülmüştür. Diğer taraftan araştırma sonucunda ilçenin yamaç paraşütü etkinliğinde deneyimli 
olmasının ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en büyük fırsat olduğu ortaya çıkarken etkinliklerde 
yaralanmalarla sonuçlanan kazaların olmasının ilçenin yamaç paraşütü turizmindeki en büyük tehdit olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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Abstract 
The aim of this research is to evaluate the paragliding tourism of Bayramören district with SWOT analysis. The 
sample of the research consisted of 50 employees of public institutions in Bayramören district. SWOT forms were 
filled out by the participants and then sent to the researchers by mail from the Bayramören District Governorate 
officials. As a result of the research, the strongest direction in the paragliding tourism of the district has been 
determined as natural beauty. Other strengths in paragliding tourism of the district are determined as the location, 
clean air and environment of the district, the suitability of the wind speed for paragliding, the presence of take-off 
runways for paragliding, its peaceful environment for tourists and the hospitality of the local people. As a result of 
the research, the weakest direction in the paragliding tourism of the district was determined as the pretty 
inadequate number of means of transport coming to the district. It has been observed that there are many 
weaknesses in the paragliding tourism of the district from the lack of opportunities such as accommodation, health, 
infrastructure, technical equipment to the lack of awareness of sports and tourism of the local people; from the 
risky parts of Bayramören road for the travel to the absence of a tourist information office. On the other hand, as a 
result of the research, it is revealed that the accidents result in injuries in the activities are the biggest threat in the 
paragliding tourism of the district while the district’s experience in paragliding activity is the biggest opportunity 
in the paragliding tourism. 
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