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SUNUŞ
Türkiye, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri bakımından dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Turizm, Türkiye’ de kırsal, bölgesel ve ulusal
kalkınmanın potansiyel bir aracı olarak görülmektedir. Bununla birlikte, milli gelire
olan katkısı, sağladığı döviz geliri ve istihdam olanaklarıyla da ülkemiz ekonomisi
açısından önemli bir role sahiptir.
Sivas, doğal güzelliklerinin ve tarihi zenginliklerinin yanında, kış turizmiyle de
dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve ülkemizde hem kışın hem de yazın alternatif
turizm bölgesi olmaya aday olmuştur. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kayak
pistlerinin eğimi, yüksekliği, çeşitliliği ve daha sonra açılabilecek pist olanakları, kar
kalitesi ve karın kalış süresiyle kış turizminde güçlü bir değer olduğunu fark
ettirmektedir.
Yıldız Dağı’ndan güneye doğru, Yıldız Irmağı boyunca gidildiğinde değişik
sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Sıcak Çermik
Kaplıcası’dır. Bu nedenle Sivas, kaplıca ile kayak keyfini bir arada yaşatabilecek nadir
yerlerden biridir. Dolayısıyla, Yıldız Dağı-Sıcak Çermik bağlantısı ile hem kış turizmi
hem de termal turizm gelişerek il ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca, Türkiye’de ki turizm destinasyonları tüketilmiş ve turizm sektörü yeni
arayışlar içine girmiştir. Sivas, başta ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan
Divriği Ulu Camii olmak üzere, Balıklı Kaplıcası, medreseleri ve sıcak ve soğuk
çermikleri ile yeni bir cazibe merkezi olarak bu arayışların adresi olabilecektir.
Bu kapsamda, 23- 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Sivas Valiliğimizin desteği
ile gerçekleştirilen Uluslararası Sivas Turizm Kongresi’nde 9’u yabancı 23
üniversitede görev yapan yaklaşık 200 bilim insanı tarafından 48 bildiri sunulmuştur.
Bu sayede Sivas ilimizin kış turizmi özelinde turizm potansiyeli masaya yatırılmıştır.
Kongre neticesinde; Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, sıcak çermik ve
havaalanı bağlantılarının sağlanmasının ardından, kış turizmi ve termal turizmin bir
arada olduğu önemli bir merkez haline geleceği, bununla birlikte yatak sayısının
artırılması gerektiği, Yıldız’ın daha çok tanınması için reklam ve tanıtım alanlarına da
ağırlık verilmesi ve iletişim kanallarının etkin kullanılmasının önemli olduğu
vurgulanmıştır.
‘Uluslararası Sivas Turizm Kongresi’nin; ilimizin turizmdeki durumunun adeta
röntgenini çektiğini ve yararlı bir şekilde tamamlandığını düşünüyorum. Kongrenin
gerçekleşmesinde emeği geçen Sivas Valiliğine, Sivas İl Özel İdaresine, Sivas
Belediyesine, Cumhuriyet Üniversitesine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, ORAN
Kalkınma Ajansına, kongreye ev sahipliği yapan Buruciye AŞ’ye, kongreye
uzaklardan katılarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve gayret gösteren herkese
şükranlarımı sunuyorum.
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SİVAS YILDIZDAĞI’NIN KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ İLAN
EDİLMESİ SÜRECİ, BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ve
SÜRECE KATKIDA BULUNANLAR
Kadir PÜRLÜ
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü
kadirpurlu@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışmada, Sivas Yıldızdağı’nın “Kış Sporları Turizm Merkezi” ilan edilmesi sürecinde yaşanan
zorluklar ve bu sorunların nasıl aşıldığı konularında bilgi sunulacaktır. Konuyla ilgili resmi yazının
İlimize geldiği 12.12.2005 tarihinden Yıldızdağı’nın Resmi Gazetede Kış Sporları Turizm Merkezi ilan
edildiği 26.07.2010 tarihine kadar yürütülmüş olan çalışmalarda karşılaşılan zorlukların bilinmesi,
bundan sonra açılacak olan turizm merkezi çalışmalarına ışık tutacağı için önemlidir. Bu bildiri ayrıca,
Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinin bir dönemine ait bir tarihçe de teşkil edecektir.
Bildirinin hazırlanmasında, süreç boyunca yapılan yazışma belgelerinden, alan çalışmalarındaki
gözlemlerden, uzman raporlarından, toplantı tutanaklarından ve tarafımızca çekilmiş olan fotoğraflardan
yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivas Yıldız Dağı, Kış Turizmi, Sivas

A. Yıldızdağı’nın Kış Sporları Turizm Merkezi İlan Edilmesinden Önceki Süreç:
Yıldızdağı’nın kış turizmi potansiyeline sahip önemli bir alan olduğu İlimizde bilindiğinden,
2005 yılına kadar konuyla ilgili birçok çalışmalar yürütülmüştür. Sivas Valiliği, Dönemdeki
adıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi, dönemin Sivil Savunma
Müdürlüğü, İl Turizm Müdürlüğü gibi kurumlar bazı çalışmalar yapmışlardır.
B. Yıldızdağı’nın Kış Sporları Turizm Merkezi İlan Edilmesi Süreci:
1. Ön Yazışmalar Dönemi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Valiliğine gönderdiği 12.12.2005 tarihli yazıyla İlimiz
kurumlarından Yıldızdağı hakkında bilgi istedi. Sürecin ilk çalışmaları böylece başlamış oldu.
2.Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un 28.12.2006 Tarihinde İlimizi Ziyareti
ve bu Ziyaretin Sürece Etkisi:
İlimizi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’a, Cumhuriyet Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan TATAR tarafından Sivas Valiliği toplantı salonunda
Yıldızdağı’yla ilgili bir sunum yapıldı.
O tarihlerde turizmi dört mevsim ve on iki aya yaymak, Anadolu’da kaplıca ve kış turizmini
yaygın hale getirmek için Bakan Atilla KOÇ’un ciddi gayret ve uygulamaları vardı. Yıldızdağı
sunumundan çok etkilendi ve toplantının yapıldığı Valilik Salonundan dışarı çıkarak cep
telefonundan o tarihteki Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürünü arattırdı. Telefon’a çıkan Genel
Müdür’e:
“Bak! Sivas Yıldızdağı hakkında biraz önce bir sunum seyrettim. Burası çok muhteşem bir
yer. Turizm Merkezi ilan etmek için hemen çalışma başlatalım.” diyerek tekrar içeri girdi.
Yıldızdağı’nın gündeme getirilmesinde ve bu toplantının yapılmasında elbette ki o dönemin
Sivas Valisi Hasan CANPOLAT’ın büyük katkısı olmuştur. Böylece konu gündeme taşınmış
oldu.
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3. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi Etüt
Çalışmalarının Başlatılması Süreci:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2006 yılının 7 Ağustosunda “Yıldızdağı Turizm
Merkezi İlanı Etüt Çalışmaları” başlatıldı. Bakanlıkça yürütülen, diğer Bakanlık ve
kurumlardan görüş alma yazışmalarını kapsayan bu dönem çok uzun sürdü. Konuyla ilgili
olumsuz görüş belirtmiş bir hayli Bakanlık ve diğer kurumlar vardı.
Aradan üç yıl geçmiş ve 2009 yılına gelinmişti. Yıldızdağı turizm merkezi ilan çalışmaları
oldukça sıkıntılı bir dönemdeydi. İşte böyle bir ortamda dönemin Vali yardımcısının
başkanlığında ilgili kurum Müdürleri bir araya gelerek tıkanan konularla bir istişare çalışması
başlattık. Bu çalışmayı yaklaşık bir ay devam eden diğer çalışmalar takip etti. Dönemin Vali
Yardımcısıyla neredeyse her gün bir araya geliyorduk.
İşin nasıl çıkmazdan kurtarılacağı ve sonuçlandırılacağı belirlendi. Böylece çalışmalar ikinci
bir olumlu döneme girmiş oldu. Genellikle 2009 yılı içinde gerçekleşen bu çalışma döneminde
defalarca Ankara’ya gidildi, olumsuz görüş belirtmiş Bakanlık birimleriyle görüşmeler
yapılarak projemiz daha kapsamlı anlatıldı ve bu Bakanlıkların olumlu görüş vermeleri
sağlandı.
4. Mera ve Özel Mülkiyet Vasfındaki Taşınmazların Sorun Oluşturması:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, aynı yılın (2009) sonuna doğru ilgili kurum ve kuruluş
görüşlerinin tamamlandığını, ancak turizm merkezi ilan edilecek alanda mera ve özel mülkiyet
vasfındaki taşınmazlardan dolayı mülkiyete ilişkin sorun olduğunu ve bu sorunun çözülmemesi
durumunda alanın turizm merkezi ilan edilmesinin mümkün olamayacağını bildirdi. Bu sorunu
çözmeye yönelik çalışmalara derhal başlandı. Yine zaman akmaya başlanmış ve 2010 yılına
gelinmişti.
Aslında alanda ciddi bir mülkiyet sorunu yoktu. Tasarlanan kayak alanlarının neredeyse
tamamı hazine arazisiydi. Bu durumun Bakanlığımız yetkili ve uzmanlarına anlatılması
gerekiyordu.
Vali Yardımcımızla birlikte 7 Ocak 2010 tarihinde Ankara’ya gittik. O yıllarda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Müsteşarı olan, şimdiki Milli Eğitim Bakanımız İsmet YILMAZ
başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda tüm süreç boyunca büyük katkıları olan Kültür
ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşehrimiz Nihat Gül de vardı.
Hazırladığımız sunum yoluyla Bakanlığımız yetkili ve uzmanlarına alanın mülkiyet durumu
hakkında daha kapsamlı bilgiler verildi. Daha önce dağın tamamını kapsayan öneri turizm
merkezi alanının küçültülerek, sınırlarının amaca uygun olarak daraltılması önerildi. Özel
mülkiyet konumundaki alanların gerektiğinde Valiliğimizce kamulaştırılabileceği belirtildi.
Eskiye göre küçültülmüş olan yeni alanda meralardan kayak pistlerinin geçmediği, kalan diğer
alanlarda ise mülkiyet sorunu bulunmadığı ve alanın bir an önce turizm merkezi ilan edilmesi
gerektiği anlatıldı.
5. Yıldızdağı’nın Kış Sporları Turizm Merkezi İlan Edilmesi:
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet YILMAZ ve yardımcısı Nihat
GÜL’ün büyük katkılarıyla yürütülen çalışmalar meyvesini verdi ve nihayet 26.07.2010 tarih
ve 27653 sayılı Resmi Gazete’de “Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi” ilan edilerek
yürürlüğe girdi.
Eğer, fedakârca yürütülen ve yaklaşık dört yıl süren bu çalışmalar yapılmamış olsaydı şimdi
hiç birimiz Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinden bahsedemeyecektik.
Sonuç
Planlama çalışmasının ilk sürecinde, öneri turizm merkezi alanının hemen hemen dağın
tamamını kapsaması, bu bölgede maden ruhsatı olan işletmeler, mera vasfındaki araziler, orman
alanları ve deprem riski taşıyan alanlar nedeniyle ilgili birçok Bakanlığın turizm merkeziyle
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ilgili olumsuz görüş belirtmesine sebep olmuştur. Bu sorun turizm merkezinin ihtiyaç
duyulduğu kadar bir alana indirilerek küçültülmesi suretiyle çözülmüştür.
Yıldızdağı’nın Kış Sporları Turizm Merkezi ilan edilmesi sürecindeki çalışmalara çok
sayıda kişi ve kurum katkı sunmuştur. Hangi çalışmalar sonucunda işlerin bir noktaya
geldiğinin anlaşılması için bu kişi ve kurumların bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Bu sürece
katkı sunmuş olanları şöyle özetlemek mümkündür:
Dönemin Vali Yardımcısı gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışarak süreci
yönetmiştir.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim KILIÇ, kayak güzergâhlarının belirlenmesi, daha verimli
bir tesisin ortaya çıkması, alana yönelik teknik raporların hazırlanması ve Ankara’dan
uzmanların getirtilmesi gibi birçok hizmetlerinin yanı sıra alana defalarca gidip gelmek
suretiyle emeğini esirgememiştir.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif EKİNCİ, alanda kar ölçümü yapılması, harita
çalışmalarında kod ve koordinatların belirlenmesi, Yıldızdağı’na giden yerli-yabancı heyetlere
refakat edilmesi, gerek duyulduğunda bu heyetlerin dört çeker araçlarla taşınması ve sık sık
yolda kalan araçların kurtarılması gibi konularda fedakârca çalışıp emeğini esirgememiştir.
Sivil Savuma İl Eski Müdürü Peksever MÜDERRİSOĞLU, önceki yıllarda yapmış olduğu
kar ölçüm çalışmalarını ve alanda çekmiş olduğu fotoğrafları paylaşmak suretiyle sürece
katkıda bulunmuştur. Ayrıca Dönemin İl Kayak Temsilcisi İlhan ERZURUM, bu alandaki
birikim ve önerilerini paylaşmak suretiyle çalışmalara katkı vermiştir.
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, tüm elemanlarını seferber ederek Yakupoğlan
Beldesinden turizm alanına giden yolun projelerini kısa zamanda hazırlatmıştır.
İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü, turizm alanı hâlihazır haritası ön işlemleri ve
ihale sürecinin hızlandırılmasında, içme suyu etüdünün yapılmasında ve heyetlerin ihtiyaç
duyduğu teknik personelin devamlı olarak alana gönderilmesinde büyük katkı sunmuştur.
Dönemin Yakupoğlan Belediye Başkanı Dursun KARATAŞ, Yıldızdağı’na giden heyetlerin
güler yüzle karşılanmasına, yerel düzeyde yapılması gerekli iş ve işlemlerin kısa sürede
sonuçlandırılmasına ve turizm alanının hâlihazır haritasının hazırlanmasına büyük katkı
sunmuştur.
Sivas İl Özel İdaresi, alana giden heyetlere zaman zaman haritacı ve şehir plancı vermek
suretiyle teknik destekte bulunmuştur.
İl Kadastro Müdürlüğü, alanın mülkiyet durumu, öneri alanlar ve kamulaştırılacak alanların
sınırlarının belirlenmesi, bu konularla ilgili harita ve görsellerin hazırlanmasında büyük destek
sağlamış ve heyetlerin alanı ziyaretlerinde devamlı olarak kadastro uzmanı görevlendirmiştir.
İl Tapu Müdürlüğü, alanda yer alan taşınmazların mülkiyet durumlarının belirlenmesinde
gerekli desteği sağlamış, konuyla ilgili harita ve diğer görselleri ihtiyaç duyuldukça ilgili heyet
ve makamlara sunmuştur.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise belirtilen tüm çalışmaların yazışma ve koordinasyon
hizmetlerini yürüterek alanın turizm merkezi ilan edilmesinde üzerine düşen görevleri yerine
getirmiştir.
Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi ilan edildikten sonra alana yönelik “Master Plan”
hazırlanması için yoğun çalışmalar yapılmış ve iş ihale edilmişse de ihaleyi alan yabancı
firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle bu çalışma gerçekleştirilememiştir.
Yatırımların gecikmemesi amacıyla master plan ertelenerek İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünce imar planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve daha sonra
imar planlarıyla ilgili hazırlanan teknik şartname İl Özel İdaresine teslim edilmiştir.
Yıldızdağı Projesinin bu düzeyden sonraki işleri Sivas İl Özel İdaresi tarafından
üstlenilmiştir.
Gerek turizm merkezi ilanından önce, gerek ilan çalışmaları döneminde, gerekse ilan
edildikten sonraki dönemde şehrimizin turizmde yıldızını parlatacak olan bu projeye katkı
vermiş olan herkese yürekten teşekkürler.
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ÖZET
Dünyada son yarım yüzyılda meydana gelen sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeler ile
bağlantılı olarak her geçen gün turizm sektöründe önemli gelişmeler gözlemlenmektedir. Turizm
denince akla ilk gelen yaz ayları ve deniz, kum, güneş üçlemesi artık yerini alternatif turizm çeşitlerine
bırakmaktadır. Eko-turizm, balıkçılık turizmi, çiftlik turizmi, yayla turizmi, sürdürülebilir turizm gibi
pek çok isimle alınan bu turizm çeşitliliği alanlarından bir tanesi de kış turizmidir. Kış turizmi yüksek
kar yağışı alan ve karın yüzeyde bekleme süresinin uzun olduğu yerlerde gelişmekte olan alternatif
turizm çeşitlerinden biridir.
Bu çalışmanın temel amacı, Dünya’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen bölgesel kış turizmi
faaliyetlerini incelemektir. Çalışmanın diğer bir amacı da Sivas İlinde ki bölgesel kış turizmi
kapsamında kayak sporu faaliyetlerinin neler olduğunu belirlemektir. Bununla birlikte Sivas İlinin kış
turizmi potansiyeli de incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden kaynak tarama ile ikincil
kaynaklardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sivas İlinin kış turizmi ve kayak
sporu potansiyeli taşıdığı ve bu potansiyel değeri daha tercih edilebilir bir cazibe merkezi haline
getirebilmek adına öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Kış Turizmi, Kayak Sporu, Sivas

SKI CENTER ACTIVITIES IN THE WORLD AND IN THE TURKEY:
THE CASE OF SIVAS YILDIZ MOUNTAIN
ABSTRACT
Significant developments in the tourism sector have been observed day by day in connection
with the social, economic, political and technological developments that have taken place in the last half
century. The first summer coming to mind in terms of tourism and the sea, sand and sun triumph now
leave their place to alternative tourism varieties. One of the areas of tourism diversity which is taken
with many names such as eco-tourism, fishery tourism, farm tourism, plateau tourism, sustainable
tourism is winter tourism. Winter tourism is one of the alternative tourism varieties that are developing
in areas with high snowfall and where the waiting time on the surface of the snow is long.
The main objective of this study was to examine regional winter tourism activities carried out in
the world and Turkey. Another aim of the study is to determine what skiing activities are in the scope
of regional winter tourism in Sivas province. However, the potential of winter tourism in Sivas Province
has also been examined. In the study, the data obtained from the secondary sources were used in the
resource search from qualitative research techniques. As a result of the research, Sivas Province has
submit winter tourism and skiing potential and proposed to make this potential value a more favorable
attraction center.
Keywords: Alternative Tourism, Winter Tourism, Skiing, Sivas
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GİRİŞ
Turizm, ortaya çıkarttığı istihdam, maddi olanaklar ve çevresel etki ile birlikte zaman
geçtikçe Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan bir sektör konumuna gelmiştir. Turizm
sektörünün küreselleşmesiyle insanlar alternatif turizm arayışlarına doğru meyil almaktadırlar.
Bu arayışlar sonucunda ortaya çıkan alternatif turizm çeşitlerinden biri de kış turizmidir.
İnsanların her mevsimde ayrı bir arayış içinde olmaları ve kış ayları içerisinde yapılabilecek
aktivitelerin sınırlı olması nedeniyle kış turizminin alternatif turizm çeşitleri arasında ayrı bir
yere sahiptir.
Kış turizmi, kar yağışı ile ilişkili olarak dağların kar alan yüksek yerlerinde etkili olan
alternatif turizm çeşididir (Doğaner, 2001). Kayak sporlarını icra etmeye müsait, kar yağışının
ve eğiklik meydanlarının uygun olduğu yerlere yapılan seyahatler, eğlenme, konaklama,
gezme-görme, yeme-içme ve dinlenme gibi faaliyetlerden oluşan ve yılın belirli bir mevsiminde
gerçekleştirilen aktivitelerin tümüdür (İlban, M., vd. 2008).
Turizm sektörü alternatif turizm çeşitlenmesiyle birlikte mevsimsellikten kurtulmaya
başlamıştır. Kış turizmine elverişli olan bölgelerde bulunan konaklama işletmeleri yaptıkları
yıllık faaliyetleri bir mevsime sıkıştırmak yerine bütün bir yıla yaygınlaştırdıklarında turistik
çekiciliklerini de arttırmaktadırlar. Bu nedenle kış temalı konaklama işletmeleri yaz
mevsiminde de işletmeleri açık tutma politikaları izlemeye başlamıştır. Yayla turizmi, Doğa
Turizmi, Kırsal Turizm yaz aylarında en çok ilgiyi görürken bunun yanında sezonu uzatma ve
insanların bilgi alışverişi yapmak istemesi nedeniyle Kongre turizmi de ilgi görmektedir.
Dağlık alan ve Kar denildiğinde akla gelen ilk kavram Kış turizmidir. Bu sebepledir ki
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında kış turizmi merkezleri de yer almaktadır. Bu
merkezlerden bazıları Alpbach (Avusturya), Kıtzbuhel (Avusturya), Breckenridge (ABD),
St.Moritz (İsviçre), Bagueira (İspanya) ve Wengen (Zurich)’dir.
Türkiye ise Toros ve Kuzey Anadolu Dağları ile kış turizmine olanak sağlayan bölgelere
ev sahipliği yapıyor olmasına rağmen, yıllarca bu güçlü potansiyeli yeterli seviyede
değerlendirememiştir. Fakat son yıllarda yapılan üst düzey yatırımlar ile birlikte ülkemizde kış
turizmi tercih edilen bir alternatif turizm çeşidi olarak yerini almaya başlamıştır. Kültür Turizm
Bakanlığının 2023 Türkiye Turizm Master planında alternatif turizm çeşitlerini ve kış turizmini
geliştirmeye yönelik yapılandırmalar belirlenmiştir. Türkiye’nin bu kapsamda en önemli kış
turizmi ve kayak sporu merkezlerinden biri Bursa ve Erzurum illerinde var olan Uludağ ve
Palandöken’dir. Türkiye’de kış turizmi kapsamında ilk kayak okulu 1917 yılında Sivas-Suşehri
ilçesinin o zaman ki adı Buldur olan ve şimdi ki adı Erence olan köyde kurulmuştur. Bu köy de
Türk ordusunun askerlerine de kayak eğitimi verilmiştir. İlk kayak merkezi ise 1940 yılında
Sivas Merakum Platosunda kurulmuştur. Turistik anlamda kış turizmi ve kayak sporları
merkezi ise ilk olarak 1950’li yıllarda Uludağ’da Fatintepe ve Kuşaklıkaya adlarındaki iki tepe
üzerine kurulmuştur. Bununla beraber uzun yıllar sayılı kayak merkezinde süregelen aktiviteler
2000’li yıllarda birçok ilde yeni kayak alanlarının açılması ve projelendirilmesiyle ülke
genelinde yayılmaya başlamıştır. Kış turizmi ve kayak sporları merkezlerinin geliştirilmesiyle
Türkiye’de alternatif turizmin çeşitlendirilmesi, başta İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu
Karadeniz olmak üzere bölgesel sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin dengelenmesine katkı
sağlanması amaçlanmaktadır (Demiroğlu, 2011; 2014: 136-187; İstanbullu-Dinçer ve
Demiroğlu, 2015). 1991’de Erzurum da hazırlanan kış sporları ve turizm master planı
neticesinde Erzurum Palandöken dağlarının yamaçlarında üç önemli kayak merkezi sahası
tespit edilmiştir. Bunlar Konaklı, Gez Yaylası ve Erzurum boğazı denilen şehrin güneyinde
bulunan sahalardır. Erzurum’un boğaz mevkiindeki Palandöken kayak merkezi, sahip olduğu
kayak sahaları, konaklama tesisleri, mekanik taşıyıcı araçlarıyla ülkemizin önemli kış turizmi
bölgelerinden biri haline dönüşmüştür (Doğanay, vd. 2005).
Bununla birlikte Türkiye’nin diğer önemli kış turizmi merkezlerinden bazıları BoluKöroğlu-Kartalkaya, Kayseri Erciyes, Ilgaz, Kars Sarıkamış, Sivas Yıldız Dağı ve Isparta
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Davraz Dağı Kış Sporları Turizm merkezleridir. Türkiye’de bu bağlamda yeni gelişmeye
başlayan ve ileride kış turizmi ve kış sporları merkezleri bakımından önemli bir konuma sahip
olacağı öngörülen Sivas Yıldız Dağı Kayak merkezi cazibesini her geçen gün arttırmaktadır.
Sivas Yıldız Dağı kış turizmi merkezi 2013 yılında yapımına başlanmış olup 2015 yılında kış
sporlarına hazır hale getirilmiştir. Yukarıda belirtilen Yıldız Dağının Kış turizmine
kazandırılmasına yönelik faaliyetleri açığa çıkartmak kış turizmi gelişimi için önemli bir yere
sahiptir.
Bu çalışmada, Dünyada bazı kış turizmi merkezleri ve bölgesel kış turizmi faaliyetlerinin
neler olduğu tartışılmıştır. Ayrıca Türkiye de ki kış turizmi merkezleri ve bölgesel
faaliyetlerinin neler olduğu incelenmiştir. Sivas İlinin Kış Turizm merkezi ve kış turizmi
faaliyetleri irdelenmiştir.
DÜNYADAKİ BAZI KAYAK SPORU MERKEZLERİ VE FAALİYETLERİ
Kış turizmi, merkezinde kayak sporunu barındırmasından dolayı kayak yapmaya uygun
karlı ve eğimli bölgelere yapılan gezintileri ve bu gezilerden konaklama ve yeme içme
faaliyetleri başta olmak üzere diğer aktivitelerden de yararlanmayı kapsayan faaliyetler bütünü
olarak adlandırılmaktadır (İncekara, 1988). Kış turizmi merkezleri, kayak sahaları yerleşim
yerleri ve mekanik sahalardan oluşmaktadır. Yerleşim bölgelerini belirlemede temel amaç; kış
turizmi merkezlerinde kış mevsimi, toplanma yeri ihtiyaçları ve günlük kapasitesiyle istikrar
sağlayan kuruluşların meydana gelmesidir (DPT 2000). Kayak sporunun varlığı insanların
karda batmak istememesinden ortaya çıkmıştır ve günümüzden beş bin yıl öncesine kadar
dayanmaktadır. İlk defa kayak kullanan milletler Norveç ve Sibiryalılardır. 18. Yüzyılın
sonlarından itibaren daha çok insan kayak kullanımına başlamış ve teknolojinin ilerleme
başlamasıyla birlikte kayakta teknik reformlar yapılmıştır (Fry, 2006).
Kış turizmi aktiviteleri temelde insanlara kayak sporunu icra etmede algı oluşturduğu
görülmektedir. Kış turizmi dendiğinde Dünyaca ünlü olan Alpler ilk akla gelen bölgelerden
biridir. Malthias Zdarsky Norveç kayağını 1905 yılında Avrupa’ya getirerek kış sporları
merkezi olarak Alplerin gelişim sağlamasındaki ilk temel taşın oluşumuna etki etmiştir (Koşan,
2013). İlk kayak yeri 1930’lu yılların başında Fiat (Agnelli) ailesi tarafından Alplerde
yapılmıştır. 20. yüzyılın başlangıcında oldukça hareketli bir varış noktası olan Alplerde
misafirleri taşımak için kullanılan mekanik tesisler ve konaklama işletmelerinin varlığı kayak
sporları için de hazır bir alt yapı oluşturmuş ve spor olarak kayak 1960’lı yılların başlangıcından
itibaren ilerlemeye başlamıştır (Fry, 2006).
Kayak sporu yaklaşık olarak 90 ülkede yapılmakta olup yıl içinde tahmini olarak 400
milyon kayak sever bu sahalarda misafir olmaktadır. Yeryüzünde çok daha fazla kayak
yapmaya müsait olan bölge olmasına karşın en az 10 mekanik kayak tesisin var olduğu 2000
kayak bölgesi mevcuttur. Doğu Avrupa ve Asya Pasifik de bulunan ülkelerden gelen kayakçılar
günümüzde tüm kayakçı ziyaretçilerinin %21’ini oluşturmasına rağmen devamlı ilerleme
kaydeden bir turizm çeşidi olarak yüksek bir potansiyele sahiptir (Vanat, 2012).
Alpbach Kayak Merkezi – Avusturya; Alpbach Kayak Merkezi Avusturya’nın Tyrol
köyünde bulunmaktadır.Deniz seviyesinden yüksekliği 1000 metre olan Alpbach kayak
merkezinin yakınlarında Wiedersberger Horn dağı 2128 metre yüksekliğindedir. Dağa, telesiyej
ve teleferikle ulaşılır. Kayak sahaları arasındaki gidiş ve dönüşün kolaylaşmasını sağlayan 7
adet telesiyejler, 7 adet gondol lift ve 31 adet teleski sisteminden oluşmaktadır. Alpbach Kayak
Merkezi’nde 145 km yapısı bozulmamış pist bulunmaktadır. Bunlardan 32 km’lik pist alanı
kolay, 78 km’lik pist mesafesi orta düzey, 18 km’ si zorlu kayak seven bireyler için ve 17 km’lik
kalan pist sahaları da profesyonel olan kayak sporcuları için oluşturulmuştur
(www.dekorator.com). 1953 yılında alınan karar ile birlikte Tyrol köyünde modern yapıların
yapılması yasaklanmıştır.
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Breckenridge Kayak merkezi – ABD; Kayak merkezi 2927 metre rakım yüksekliğindedir.
Kayak sahalarının en yüksek seviyede bulunduğu rakım 3962 metredir ve merkezin zirve
yüksekliği 3963 metredir. 42.800 kişilik mekanik taşıma kapasitesine sahip olan Breckenridge
Kayak merkezinde 34 aktif mekanik sistem çalışmaktadır. Bunlardan 18 adet yolcu gondolu, 9
adet hızlı, 5 adet yüzey asansörü, 9 adet halı asansörü pistler arasında ki ulaşımı sağlamaktadır.
1961 yılından bu yana kayak merkezi olarak ziyaretçilere hizmetini sunmaktadır. 2908
dönümlük kayak arazisinden oluşan kayak merkezinin ayrıca misafirlerin araçları için ayrılmış
25 dönümlük otopark alanı vardır (www.kuyruksuz.com).
Bagueira-Beret Kayak Merkezi – İspanya; Kayak merkezinin rakım yüksekliği 2510
metredir ve toplam 78 pistten oluşur. Bu pistlerin toplam uzunluğu ise 120 km’dir. İşaretli ve
kapalı pistlerden oluşur. 1922 hektardan oluşturulmuş 11 km ve 7 km cross-country kayak
sahası bulunur. 71 adet pist üzerindeki ulaşım için kullanılan mekanik sistemlerin içerisinde 20
adet telesiyej ve 1 adet gondol lift sistemi bulunmaktadır (www.kuyruksuz.com). Kayak
merkezi sadece kış aylarında dolup taşmamakla birlikte, turizmdeki mevsimsel arzı ortadan
kaldıran bir doğal yapıya sahiptir. Yaz aylarında da doğal güzellikleri ve yaz sporlarına uygun
doğal yapısından dolayı hem yerli hem de yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelmiştir.
Yaz ayları boyunca gerçekleştirilen faaliyetler ise Garona Nehri rafting, doğal fotoğraf safarisi,
trekking, at gezintisi, okçuluk, Kanyoning, Noguera Pallaresa nehirinde kano ile gezintiler, su
macera parkında oyunlar, nehir kenarında at gezintileri ve ailelere paket programlar halinde dağ
yürüyüşleri tertip edilerek düzenlenmektedir.
Tablo.1 Dünya Kayak Pazarı
Pazar Ülke

Giden Kayakçı
Sayısı(milyon)

Destinasyon Ülke

Almanya
İngiltere
Hollanda
Rusya
Belçika
ABD
İsviçre
Brezilya
Fransa
İtalya

4.25
2.25
0.9
0.7
0.5
0.45
0.4
0.35
0.35
0.35

Avusturya
Fransa
İtalya
İsviçre
ABD
Kanada
Çek Cum.
Andora
Slovakya
Norveç

Gelen Kayakçı.
Ziyaretçi Sayısı
(milyon)
4.6
2.3
1.5
1.4
0.4
0.4
0.35
0.3
0.2
0.2

Kaynak: Demiroğlu, O., C., Kayak Turizmi Forumu'ndan Kayak Turizmi Politikasına Notlar, 2015

TÜRKİYE DE KIŞ TURİZMİ FAALİYETLERİ
Türkiye kış turizmi bakımından oldukça zengin bölgelere sahip bir ülkedir. Kış
aylarının çok çetin geçtiği yoğun kar yağışı aldığı bölgelere ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye
gerek konumu bakımından gerekse doğal zenginlikleri bakımından hem kış turizmine hem de
diğer alternatif turizm türlerini içinde barındıran bir ülke olmasından dolayı dört mevsim
turizmden yarar sağlamaktadır.
Türkiye de kış turizmi merkezlerinin büyük bir kısmı İç ve Doğu Anadolu bölgesinde yer
alır. Batı bölgelerinde turizmin daha çok gelişmiş olmasına rağmen kış turizm merkezleri
oldukça azdır. Ülkenin bu bölgelerinde varlığı tespit edilen kış turizmi ve kış sporları
merkezlerinin uygun bir şekilde turizm hizmetine tahvil edilmesi yerel kalkınmaya katkı
sağlayabilir (İncekara, 1998).
Ülkemizde kış turizmi kayak merkezleri kapsamında yapılmaktadır. Bu pencereden
bakıldığında ülkemizin en önemli kayak merkezleri arasında Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya,
Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken ve Ilgaz Dağı ile birlikte Sivas Yıldız Dağı da
bulunmaktadır.
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Ülkemizde kış turizmi ile ilgili yapılan en kapsamlı proje Erzurum Palandöken Kış
Sporları ve Master Planıdır. Bu çalışmada Palandöken dağlarının ve iklim şartlarının kış
sporlarına verimliliği tespit edilmiştir. Proje kapsamında uluslararası kış olimpiyatlarının
düzenlenebileceği, toplamda 32 bin kişilik kayak sporu merkezi ve yaklaşık 6 bin kişinin
doğrudan istihdam edilebileceği bir kış turizmi merkezi öngörülmüştür (Türkeri, 2014). Proje
kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda özel sektör ve kamu tarafından bölgeye kış turizmi
ve kayak sporu hareketleri yönünden uluslararası bir istasyon olma özelliği kazandırılmıştır
(Toy, Karapınar vd.; 2010).
Türkiye’de diğer bir taraftan 2023 Turizm hedefleri doğrultusunda “Erzurum-KarsErzincan” Kış turizmi koridoru projesi çalışmalara başlamıştır. Bu illerde proje ile istihdamın
artması amaçlanarak, kurumsal yapıda düzenlemelerle organize olmuş bir altyapının
oluşturulması öngörülmüştür. Turizm de doğal kaynaklar destinasyon seçimini
yönlendirebilecek en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir.Kayak Merkezi MYatak
Mekanik TesisTablo.2 Türkiye’de ki Kayak Merkezleri ve Mekanik Tesis Sayıları

(ÇDP: Çevre Düzenleme Planı, NİP: Nazım İmar Planı, UİP: Uygulama İmar Planı, TM: Turizm Merkezi)
KTKGTB: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri), Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2016)
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SİVAS İLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİ VE FAALİYETLERİ
Anadolu’nun en eski tarih ve kültüre sahip olan illerinden biri de Sivas ilidir. Sivas’ın
yazılı tarihine M.Ö 2000 yıllarında Hititler, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar
misafir olmuştur ve 4 Eylül 1919’da Atatürk’ün komutasında toplanan Sivas kongresi ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Sivas şehrinde atılmıştır (www.sivasbulteni.com).
Sivas ili coğrafi bakımdan ülkenin en büyük ikinci ili olma özelliğine sahiptir. Bu özellik
dezavantaj gibi görünse de bu bölge için de bulunan turistik ürün çeşitleri bakımından zengin
bir yapıya sahiptir.
Kültür turizmi kapsamında Divriği’de yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası UNESCO
tarafından Dünya kültür mirası listesinde yer almıştır.Sivas turizm kapsamında zengin doğal
kaynaklar ve tarihi yapılara ev sahipliği yapması nedeniyle şehirde Kültür turizmi, Sağlık
turizmi, Doğa turizmi ve Kış turizmi oldukça ön plandadır. Alt yapı ve üst yapıların
gereklilikleri yeterli seviyede karşılandığında bu turizm türlerinin 1 yıllık planlamaya yayılması
sağlanabilir.
Sivas’ta kış turizmi ile alakalı olarak sağlık turizmi de iç içe olan alternatif bir turizm
türüdür. İl de bulunan sıcak su kaynakları sağlık turizmi bakımından da kış mevsiminde turistler
tarafından tercih edilebilir bir turizm merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda özellikle tercih
edilen sağlık turizmi merkezleri şunlardır; Sıcak Çermik, Soğuk Çermik, Akça Ağıl Çermiği,
Alaman Çermiği, Orta Bucak Çermiği ve Kangal Balıklı Çermik olmak üzere 6 tanedir. Bu
doğal su kaynakları romatizmal, kemik, deri ve sedef hastalığı gibi birçok hastalığın tedavi
edilmesine fayda sağladığı görülmektedir.
ürkiye’de kış turizmi kapsamında ilk kayak okulu 1917 yılında Sivas-Suşehri ilçesinin o
zaman ki adı Buldur köyü olan ve şimdi ki adı Erence köyü olan mevkii de kurulmuştur. Bu
köy de Türk ordusunun askerlerine de kayak eğitimi verilmiştir. İlk kayak merkezi ise 1940
yılında Sivas Merakum Platosunda kurulmuştur.
İl de kış turizmi denince akla ilk gelen Yıldız Dağı’dır. Yıldız Dağı, “Sivas İl merkezine
58 km mesafede, etrafında 3’ü büyük belediye olmak üzere 125 yerleşim merkezi
bulunmaktadır. Kar kalitesinin yüksek olduğu ve yılın büyük bir bölümünde ihtiyaç duyulan
yükseklikte kar bulunan 2552 rakımlı Yıldız Dağı Dünya standartlarında kayak sporu
yapabilecek niteliklere sahiptir” (www.stk2018.cumhuriyet.edu.tr).
Yıldız dağı kış turizmi merkezinde “1 teleksi, 2 telesiyej, 1 babyliftden oluşan 4 mekanik
tesis, 1750 yatak kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 adet günübirlik tesis alanı,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor, sağlık,
ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve oto park
alanları bulunmaktadır. Ayrıca yaz aktiviteleri kapsamında futbol, basketbol, tenis
oynanabilecek spor alanları bulunmaktadır. Rekreaktif faaliyetler içerisinde de trekking, dağ
bisikleti, at binme, yamaç paraşütü, arkeolojik ve jeolojik gezi alanları, Yıldız Gölet’inde su
sporları imkânı sunulmaktadır” (www.stk2018.cumhuriyet.edu.tr).
Yıldız Dağı turizm çeşitlenmesinin birçoğunu içinde barındıran önemli bir potansiyele
sahiptir. Dağ da Yıldız ırmağını besleyen birçok tatlı su kaynağı bulunmaktadır. Dağ
eteklerinde var olan yaylalar birçok alternatif turizm çeşidi bakımından önemli bir yere sahiptir.
Dağın eteğinde doğan Yıldız Irmağının üzerinde kurulan Yıldız Barajında da su sporları yapma
imkânı mevcuttur (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011).
SONUÇ
Bu çalışma da Dünya da ve Türkiye de ne gibi bölgesel kış turizmi faaliyetleri yapıldığı
incelenmiştir. Ayrıca, Sivas İlinde ki bölgesel kış turizmi faaliyetlerinin neler olduğu
araştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada veriler
ikincil kaynaklar kullanılarak elde edilmiştir
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Çalışmadaki veriler ve değerlendirmeler dikkate alındığında Sivas ili kış turizm
gelişimine bağlı olarak gerek coğrafi konumu ve tarihi gerekse doğal yapısı bakımından
oldukça avantajlı bir ildir. Dağlık bölgelerde bulunan tesislerin az olmasından dolayı avantajlı
olduğu söylenemez. Kış turizmi kapsamında dağlık alanda memnun kalmayı sağlayabilecek bir
tatil yapmak, fiziksel altyapı ve üstyapıların varlığına bağlıdır. Bu yapı olanaklarının
geliştirilmesi ve çoğaltılması Sivas da kış turizmini devamlı kılarak il için önemli bir tanıtım ve
gelir kaynağı olması hedeflenebilir.
İl de kış turizminden farklı olarak sağlık ve kültür turizmi de ilin tarihi ve doğal
yapısından dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunların en iyi kanıtı yıl içinde binlerce
ziyaretçi alan ve toplamda 6 tane aktif olan Çermik doğal su kaynak merkezleri sağlık turizmi
için oldukça önemli bir potansiyel taşımaktadır.
Kültür turizmi kapsamında Divriği’de yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası UNESCO
tarafından Dünya kültür mirası listesinde yer almıştır. Bunlara bağlı olarak seyahat acentaları
ve paket tur şirketlerinin tur programları kapsamına Sivas ilinin bu çekiciliklerinin de dâhil
edilmesi il için oldukça yararlı olacaktır.
Sivas ilinde Kış turizminin geliştirilebilmesi ve doğal kaynakların açığa çıkartılarak yerel
kalkınmayı sağlayabilmek için kış turizmi ve bölge konusunda uzmanlaşmış kişilerden
meydana gelen birimlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda oluşturulan birimlerin kış
turizminin gelişimi için strateji üretme ve uygulama gibi kış turizmi alanlarında bilgi sahibi
olması önemlidir. Potansiyel kış turizmi bölgelerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, kayak
sahalarının düzenlenmesi, parkurların yol ağları oluşturulduktan sonra düzenlenmesi gibi
faaliyetler uygulamaya dayalı olan çalışmalarla isteklendirilerek gerekli olan alt yapı
oluşumuna ve bu çalışmaların devamlılığı açısından bu birimler tarafından yönlendirilmeli ve
denetlenmelidir. Bununla birlikte ilgili yöneticilere bağlı olarak sivil toplum örgütleri ya da
kamu kuruluşları tarafından kış turizmi ve kış sporlarında tecrübelendirilecek eğitimlerle yayım
işlerini ortaya çıkartacak organizasyonların oluşturulmasına gereksinim vardır.
Araştırmada model teşkil eden Yıldız Dağı Kış Turizmi Merkezi Sivas ilinde kış
turizminin gelişimi açısından lokomotif konumundadır. Sivas da kış turizminin
geliştirilebilmesi için öncelikle yeni yatırımların söz konusu olması gerekmektedir. Var olan
yatırımlarda farklı kayak parkur ağlarının tespit edilmesi, sınıflandırılması, tanıtım broşürleri
ya da kitapları hazırlama, mekanik tesislerin çoğaltılması, kış turizmde rol alacak paydaşların
tayin edilmesi, parkurların iyileştirilmesi ve çalışmalar için destek araştırmaları yapılabilir. Kış
turizm faaliyetlerinin yerel, bölgesel ve ulusal yönetimler tarafından üye olan kış turizmi
bölgelerinin desteklenip, kontrol edildiği bir birim ile hareket etmesi, hem kış turizmi yapılan
dağlık alan için, hem de kış turizmi deneyiminde yer alacak yöre halkına faydalı olacağı
öngörülmektedir.
Bu bağlamda ileride bu konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalar için yerel halkın
beklentisine yönelik çalışmalar yerel halkın da desteğiyle kış turizminin bölge tarafından
benimsenip kış turizmi ve kış sporları merkezlerinin daha da gelişmesine yararı olacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Turizm endüstrisi son yıllarda ekonomik, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
hızla gelişmekte ve çeşitlenerek büyümektedir. Turizm faaliyetleri geçmişten bu yana genellikle yaz
aylarında belli bölgelerde deniz-kum-güneş üçlüsünde yaygın olarak gerçekleşirken zamanla farklı
turizm türlerine olan ilgi artmaya başlamıştır. Yalnızca yaz aylarında turizm faaliyetleri
yapılmamaktadır. Yılın on iki ayında kültür turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, ekoturizm, ve
kırsal turizm gibi alternatif turizm faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Bu farklı turizm faaliyetlerinden
birisi de kış turizmidir. Bu çalışmada, Sivas ilinin kış turizmi potansiyelinin performans güçleri analizi
yardımı ile güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili
literatürden faydalanılarak ilin kış turizmi potansiyelinin SWOT analizi yapılmıştır. Ardından ortaya
çıkan bulgulardan hareketle ilin kış turizmi potansiyelini itici ve engelleyici olabilecek faktörler
belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Sivas ilinin iklimi ve coğrafik özelliklerinin kış turizmi
potansiyeli için başlıca itici faktörler olduğu söylenebilir. Buna karşın tesisleşme, altyapı ve göç
durumunun bu potansiyel için engelleyici faktörler olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, Sivas, Yıldız Dağı

EVALUATION OF THE WINTER TOURISM POTENTIAL OF SİVAS
PROVINCE WITH THE ANALYSIS OF PERFORMANCE POWERS
ABSTRACT
The tourism industry has been developing and diversifying in recent years due to economic,
social, political and technological developments. Tourism activities have been widespread in the seasand-sun triple in certain regions, usually in the summer months, and interest in different types of
tourism has started to increase over time. Tourism activities are not only carried out in summer months.
In the twelve months of the year, alternative tourism activities such as cultural tourism, health tourism,
gastronomy tourism, ecotourism, and rural tourism are realized. One of these different tourism activities
is winter tourism. In this study, it is aimed to reveal the strengths and weaknesses of winter tourism
potential of Sivas with the help of analysis of performance forces. For this purpose SWOT analysis of
the winter tourism potential of the province was made using the related literature. Factors that may be
driving and obstructing the potential of winter tourism for the movement following the findings are
determined. According to the results of the study, it can be said that the climate and geographical features
of Sivas province are the main driving factors for winter tourism potential. On the other hand, it can be
said that the situation of installation, infrastructure and immigration may be obstacles for this potential.
Key Words: Winter tourism, Sivas, Yıldız Mountains

GİRİŞ
Turizm endüstrisindeki gelişmeler 1980’li yıllara kadar çoğunlukla kitle turizmi şeklinde
gerçekleşmiş ve deniz-kum-güneş ağırlıklı bir turizm ön plana çıkmıştır (Kahraman & Gül,
2016). Dünya genelinde uzun yıllar deniz-kum-güneş temelli yaz mevsimine bağımlı olarak
büyüyen ve gelişen turizm endüstrisi son yıllarda insanların değişen tatil tercihlerine paralel
olarak alternatif turizm türlerine yönelik ilgi artmaya başlamış ve bu amaçla ülkeler turizm
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faaliyetlerini çeşitlendirmeye, mevsimlere yaymaya yönelik çalışmalara başlamışlardır
(Weaver, 2009: 9-10). Bu gelişmeler doğrultusunda son yıllarda kış turizmine ve kış sporlarına
yönelik ilginin artmaya başladığı görülmektedir.
Genel olarak küresel kış turizmine bakıldığında Kuzey Amerika, Alpler, Kuzey Avrupa
ve Japonya olmak üzere dört ana çekirdekte yoğunlaştığı görülmektedir. Yüksek enlem veya
yükseltiye sahip olmak ve böylece gerekli kar örtüsüne sahip olabilmek kış turizminin
dağılışında temel etmenlerden biridir. Fiziksel gereksinimler yanı sıra kültürel ve tarihi
olgularda bu noktada önemli rol oynamaktadır (Demiroğlu, 2014). 2012 itibari ile dünya
genelinde 80 ülkede, yaklaşık 2.110 kış turizm merkezi bulunmakta ve yaklaşık 400 milyon
turist ağırlanmaktadır (Altaş, Çavuş ve Zaman, 2015: 347).
TÜRSAB Kış Turizmi Raporu’na (2016) göre Dünyadaki kayak merkezlerinin %36’sı
Alplerde yer alırken kayakçıların %45’i bu merkezleri tercih etmektedirler. Bu da dünyada
neredeyse iki kayakçıdan birinin Alpler bölgesini tercih ettiğini göstermektedir. Orta Avrupa’da
yer alan Alpler, İsviçre, Avusturya, Fransa ve İtalya boyunca uzanmaktadır. Fransa’da 14,
Avusturya’da 14 olmak üzere toplam 28 kayak merkezi yılda 1 milyonun üzerinde kayakçı
ağırlamaktadır. Türkiye ise 2004-2005 dönemi Aralık-Ocak-Şubat aylarında 2 milyon 745 bin
ziyaretçi ağırlarken 2013-2014 döneminde bu rakam 4 milyon 836 bine ulaşmıştır. Kış
turizminde büyümek ve potansiyelini değerlendirme çabasında olan Türkiye’nin 48 ilde kayak
yapılabileceği tespit edilmiştir. Türkiye’nin 1.000 metreden yüksek 435 adet dağı
bulunmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu’da önemli kış turizmi potansiyeli mevcuttur.
Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1.132 m. olması, dağların geniş ölçüde alan kaplaması ve
kış mevsiminde kar yağışının fazla olması kış turizmi açısından önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır (Kadıoğlu, 2017). Türkiye’nin bir orta kuşak ülkesi olmasına karşın, özel
konum ayrıcalıklarından dolayı, ulusal ve uluslararası öneme sahip kış turizm merkezlerine
sahiptir. Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Kars
Sarıkamış Türkiye’de ön plana çıkan kış turizmi merkezleridir (Altaş, Çavuş ve Zaman, 2015).
Deniz-kum-güneş olarak ifade edilen kitle turizminde dünyanın önde gelen turizm
ülkelerinden birisi olarak yerini sağlamlaştıran Türkiye, son yıllarda alternatif turizm
seçenekleriyle de öne çıkmaktadır. Türkiye, yılın belli aylarında karın eksik olmadığı kış
turizmi merkezlerine sahiptir. Bu bakımdan turizm faaliyetlerini yılın 12 ayına yayma çabası
içerisinde olan ülkeler için kış turizmi olanakları ülkelere önemli fırsatlar sunmaktadır.
Türkiye’nin önemli kış turizmi potansiyeline sahip yerlerden birisi de Sivas Yıldız
Dağıdır. Bu çalışmada Sivas’ın Yıldız Dağı kış turizmi potansiyeli araştırılmıştır. Bölgesel
kalkınmada önemli bir araç olabilecek Sivas’ın kış turizmi potansiyelinin güçlü, zayıf
yönlerinin değerlendirilmesi, fırsat ve tehditlerin ortaya konulması sonucu ortaya çıkacak
bulguların bu alanda geleceğe yönelik yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı, turizm
yatırımlarının planlanmasına ışık tutacağı düşünülmektedir.
KIŞ TURİZMİ
Ülker (1992:12), kış turizmini “genellikle karlı ortamlarda yapılan ve kış sporları
uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği merkez ve alanlar üzerinde yoğunlaşan bir turizm
hareketi” olarak tanımlamaktadır. Doğaner’e (1997) göre ise kış turizmi, kayak sporuna olanak
sağlayan belirli yükseltideki karlı alanlarda ulaşım, konaklama, eğlence, spor işletmelerini
içeren, verilen hizmetlerin geliştiği oranda kış sporları merkezi veya kayak merkezlerine
dönüşen yerlerde, kar yağışlarına bağlı olarak kış mevisiminde yapılan sporun ağırlık kazandığı
bir turizm çeşididir. Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapılara
sahip, flora ve fauna açısından zengin orman ve dağları ile hem kış turizmine hem de dağ
yürüyüşü ve tırmanışlara uygun olağanüstü çekiciliklere sahip olanaklar sunmaktadır (Köroğlu,
2015).
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Kış turizmi, kayak sporuna imkan veren belirli yükseklikteki karlı alanlarda ulaşım,
konaklama, eğlence, spor tesislerini içeren, verilen hizmetlerin geliştiği oranda “kış sporları
merkezi” veya “kayak merkezleri” haline dönüşebilen, kar yağışlarına bağlı olarak kış
mevsiminde yapılan sporun ağırlık kazandığı bir turizm çeşididir. Belirli bir bölgenin kış
turizmine olanak sağlayabilmesi için, kayak sporuna imkan tanıyacak ölçüde kar yağışı
almasının yanı sıra, belirli yükselti ve eğim ile birlikte kayak pistleri, mekanik tesisler,
konaklama eğlence ve diğer spor tesisleri açısından gerek alt gerekse üzst yapı bakımından
yeteri olması gerekmektedir (İbret, 2006: 62; Won ve Hwang, 2009). Kış turizm merkezlerinde
karın yerde kalma süresi, kayak bölgesinin topografik özellikleri, güneşli gün sayısı ve
ulaşılabilirlik gibi faktörler kış turizmi için son derece önem taşıyan bileşenlerdir (Koşan, 2013:
294). Bunun dışında kayakçılar için gerekli telesiyej, teleski vb. diğer araç ve gereçler temel
ihtiyaç duyulan unsurlardandır.
Kış mevsiminde gerçekleşen bir turizm türü olan kış turizmine konu olan en önemli
etkinlik kayak sporudur. Avrupa’da özellikle İsviçre ve Avusturya’nın Alp Dağlarında yoğun
bir şekilde kış turizmi olanaklarını değerlendirmeleri sonucu bu ülkeler döviz girdilerini önemli
ölçüde artırmışlardır. Dünyada ve Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda kış
turizmine yönelik turizm hareketlerinde talep armakta, Kültür ve Turizm Bakanlığı kış
turizmine hizmet verecek işletmelere çeşitli teşvikler sağlamaktadır (Hüssein & Saç, 2008).
Koşan (2013) çalışmasında kış turizminin uluslararası boyutlarına değinmiştir. Kış
turizminin uluslararası boyutlarına bakıldığında en önemli destinasyon olarak Alpler ön plana
çıkmaktadır. Alpler, tüm kayakçıların yaklaşık %45’inin tercih ettiği destinasyon olarak ve
yaklaşık 475 milyon geceleme ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Fransa, Avusturya ve ABD
en fazla mekanik tesise sahip ülkeler olarak yaklaşık 3.000 lifte sahiptirler. Bu ülkeleri 50
milyondan fazla kayakçı ziyaret etmektedir. Avusturya ve Fransa’da 10’dan fazla kış tatil
köyünü her sezın 1 milyonun üstinde kayakçı ziyaret etmektedir. Yazar çalışmasında ampirik
istatistiksel araştırmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde Alp destinasyonlarını başarılı kılan
on beş faktör tespit edildiğinden bahsetmiştir. Bunlar;
 Yenilikçiliğe açık, iyi eğitimli ve güleryüzlü personel,
 Konaklama işletmelerinde yüksek doluluk oranı,
 Nitelikli konaklama arzı,
 Ölçek ekonomisini realize etme,
 Özgün satış önerileri,
 Otantik yerel manzara,
 Gelişmiş turizm bilinci,
 Cazip kayak alanları,
 Çeşitlendirilmiş yaz arzı,
 Her yıl dengeli artan talep süreci,
 Stratejileri açıkça ortaya konmuş profesyonel destinasyon yönetimi,
 Turizm organizasyonlar, turizm işletmeleri ve resmi-yerel kurumlar arasında işbirliği,
 Güçlü ve tanınırlığı olan en az bir marka yaratma ve
 Aktif turizm teşvikleri ve bölgesel çapta yoğun pazarlamadır.
Kış turizmi, yüksek gelir sağlayan bir turizm çeşidi olması nedeni ile doğal şartları uygun
olan ülkeler bu alanda önemli yatırımlar yapmaktadırlar (Kadıoğlu, 2017). Alp Dağlarına sahip
olan Avrupa ülkeleri, ekonomik açıdan gelişmemiş dağlık bölgelerdeki insanların göçünü
durdurmak amacı ile dağlık bölgelerin turistik arz olanaklarını geliştirmiş ve kış turizmine
uygun hale getirmiştirlerdir. Böylece bölge ekonomilerinin kalkınmasına önemli katkılar
sağlamışlardır (Daştan, Dudu, ve Çalmaşur, 2016). Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gibi
Avrupa’nın başarılı kar bölgelerine sahip ülkelerin yanısıra son yıllarda Romanya ve
Bulgaristan da iddialı yatırımlarla uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktadırlar.
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Türkiye ise bu alandaki potansiyelini değerlendirmekte zorluk çekmekte ve gecikmektedir.
Gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye’nin artan uluslararası rekabet ortamında turistik
ürün çeşitlendirmesine daha fazla önem verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Önemi her geçen
gün artan kış turizmi dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çeşitli faaliyetler ile hızla büyüyen
bir alandır (İlban & Kaşlı, 2008). Türkiye açısından kış turizmi için doğal kaynakların varlığına
karşın altyapı yatırımlarının yetersizliği, uluslararası pazarlarda tanıtım eksikliği gibi nedenler
kış turizminin geliştirilmesindeki en büyük engeller olarak görülmektedir (Ege, 2014).
Tatillerini genellikle yaz mevsiminde geçirmeyi tercih eden insanlar, zamanla bu
alışkanlıklarını kış mevsiminde de sürdürmeye başlamışlar ve kış turizmi hareketlerinin
artmasına neden olmuşlardır. Dolayısıyla, bu yönde giderek artan talebi karşılayabilmek üzere
turizmde gelişmiş ülkeler, dağ ve kış turizminin yoğunlaştığı bölgelere yönelik çalışmalar
yapmaya başlamışlardır. Özellikle Orta Avrupa ülkelerinden İsviçre ve Avusturya’nın Alp
dağlarında ortaya çıkardıkları turizm olanaklarının, yaz turizmi ile önemli döviz girdisi
sağlayan ülkeler ile yarıştıkları bir gerçektir. Ayrıca kış turizmi ülke ekonomisine doğrudan
katkılarının yanı sıra kış turizmine elverişli merkezlerin bulunduğu bölgelere de gelir, yatırım
ve istihdam kaynağı sağlaması açısından son derece önemli bir turizm çeşidi olmaktadır (İlban
& Kaşlı, 2008).
Kış turizmi, turizmde mevsimsellik sorununun aşılmasında, turizmin dört mevsime
yayılmasında, dönemsel olarak atıl kalan kapasite ve iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında,
özellikle yaz aylarında çalışıp kışın işsiz kalan vasıflı turizm çalışanlarının bir dönem daha iş
olanağının sağlanmasında, bölgeye yatırım ve bölge halkına gelir kazandırılmasında son derece
önemli rol oynayan bir turizm türüdür (www.tursab.org.tr, 2017). Turizmin alışılagelmiş
sezonu dışında var olmasını sağlayan uygulanış türlerinden birisi olması, kış turizmini özel ve
önemli kılmaktadır (Altaş, Çavuş ve Zaman, 2015: 347).
Günümüzde, Türkiye uluslararası kış turizmi piyasasında çok bilinen, tanınan bir
destinasyon olmasa da, gerek yurt dışı pazarları için geliştirilebilir potansiyeli, gerekse dinamik
iç turizm pazarı açısından incelenmesi gereken bir ülkedir. Türkiye’de ilk mekanik tesis 1950’li
yıllarda Uludağ’da kurulmuş, bunu 1956’da Elmadağ, 1963’te Erciyes ve 1969’da Bitlis,
Palandöken ve Sarıkamış izlemiştir. Türkiye’de kış turizmi tam olarak uluslararası çapta
rekabetçi bir alt ve üst yapıya kavuşmamış olsa da yer yüzü şekilleri ve iklimsel kaynaklar
bakımından geliştirilmeye oldukça uygundur (Demiroğlu, 2014). Son yıllarda Palandöken,
Ilgaz, Erciyes ve Sarıkamış gibi önemli kış turizm merkezleri açılmıştır. 2011 Üniversiade Kış
Oyunları kapsamında Erzurum Kandilli ve Konaklı bölgelerine modern tesisler yapılmıştır.
Ancak yine de Türkiye’nin Dünya’da kış turizmi konusunda söz sahibi olan ülkelerin oldukça
gerisinde kaldığı bir gerçektir (Daştan, Dudu, ve Çalmaşur, 2016: 405). Türkiye kış turizmi
bakımından uluslararası alanda başarılı ülkelerdeki destinasyonlar ile kıyaslandığında her ne
kadar geride olsa da kış turizmi konusunda her geçen gün gelişmekte ve önemli yatırımlar
yamakta olduğunu söylemek mümkündür.
TÜRKİYEDEKİ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZLERİ
Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları turizmine yönelik olarak ilan edilmiş
olan toplam 28 adet TM/KTKGB’ye ilişkin plan durumları, mevcut ve hedef yatak kapasiteleri
ile mekanik tesisler hakkında bilgiler aşağıda turizm merkezi bazında gösterilmektedir.
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Tablo.1 Türkiye’de Kış Sporları Turizm Merkezleri

Kaynak: http://yigm.kulturturizm.gov.tr, E.T.21.12.2017.

Bu merkezler içerisinde faal olarak çalışan turizm merkezlerinin sayısı 8 olup yatak
kapasitesi 10.746’dır. Bu 8 merkez için hedeflenen yatak kapasitesi 38.250’dir. Mevcut
durumda en yüksek kapasiteye sahip merkez Erzurum Palandöken’dir. Bunda 2011 yılında
düzenlenen Üniversitelerarası Kış Oyunları’nın önemli rolü vardır. Toplam 28 kış sporları
turizm merkezi için hedeflenen yatak kapasitesi ise 79.345’tir (www.kulturturizm.gov.t, 2017).
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 28 tesisin dışında farklı idareler tarafından kayak merkezi
olarak belirlenen ya da hedef gösterilern alanlarda eklendiğinde bu sayı 51’e yükselmektedir
(www.tursab.org.tr, 2017). Kültür ve Turizm bakanlık belgeli kış turizm merkezlerinin mevut
kapasitesi 11.207 iken hedeflenen yatak kapasitesi ise 79.345’dir.
SİVAS KENTİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Sivas, İç Anadolu’nun doğusunda yer alan, Anadolu’da ki tarihi İpek Yolu
güzergâhlarının kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun geçtiği bir şehirdir.
Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kaplıcaları ile önemli turistik çekiciliklere sahiptir
(Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Kızılırmak ovasının kuzey kısmında
konumlanmış olan Sivas şehri, ortalama 1.285 m. yükseltiye sahip olup, oldukça sert ve soğuk
bir iklime sahiptir (Aleddinoğlu, 2011: 306).
Sivas Anadolu’nun en eski tarih ve kültür merkezlerinden biridir. M.Ö. 2000 yıllarında
Hititler ile başlayan yazılı tarihine Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar
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konuk olmuş, 4 Eylül 1919’da Atatürk’ün başkanlığında toplanan Sivas Kongresi ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelinin atılmasında önemli rol oynamıştır (Yeşiltaş & Öztürk, 2008).
Sivas adının nereden geldiğine ilişkin farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre
Hitit Kavmi olan Sibasip adından geldiği şeklinde iken, bir diğer rivayete göre ise Roma
İmparatoru Aguste tarafından şehre Yunancada şehir anlamına gelen “Sebasteia” adından ve
yine Selçuklular zamanında üç değirmen anlamına gelen “Sebast” kelimesinden geldiği
şeklindedir. Yaklaşık 1.292 m yükseklikte bulunan şehirde soğuk ve kar yağışlı kışlar
yaşanmakta, yılın ortalama 3-5 ayı karla kaplı bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Yazları ise sıcak
ve kurak geçmektedir (Aleddinoğlu, 2008).
Sivas, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, doğal ve kültürel
zenginliklere sahip bir şehirdir. İpek yolu üzerinde oluşu Sivas’ı önemli yerleşim ve kültür
merkezleri arasına sokmuş, tarih boyunca hep önemini korumuştur. Sivas, tarihi geçmişi,
kültürel zenginlikleri ve doğal çekicilikleri ile farklı turizm türlerine elverişli bir şehirdir.
SİVAS’TA KIŞ TURİZMİ
Kuzey Anadolu sıradağlarının güneye açılan en önemli kollarından biri olan Köse
Dağları, gerek yükselti, gerek uzunluk, gerekse kapladıkları alan bakımından Sivas’ın en
önemli dağlarıdır. Yıldızeli’nde 2.537 metre yükseltili Yıldız Dağı ile başlamaktadır (T.C.
Sivas Valiliği, 2017). Sivas’ın kuzey sınırlarında yer alan Yıldız Dağı kayak sporu için oldukça
uygun iklim ve araziye sahip bir bölgedir. Bölge 2010 yılında Kış Sporları Turizm Merkezi ilan
edilmiş, altyapı ve üstyapı planlamalarına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır (Demiroğlu,
2014). Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi tam olarak faal olmayan turizm
merkezlerinden birisidir. Mevcut 110 yatak kapasitesine sahip olan merkez için hedeflenen
yatak kapasitesi 1.600’dür. Merkezde 3.000 kapasiteye sahip 3 adet mekanik tesis bulunmakta
olup uzunluğu 4.547 metredir (www.kulturturizm.gov.t, 2017).
Aleddinoğlu, (2008) Sivas kentinde halkın turiste ve turizme bakış açısı üzerine yaptığı
araştırmada halkın kentte geliştirilecek turizm faaliyetlerine olumlu baktığı, ancak tatil
alışkanlıkları noktasında yeterli gelişmeyi göstermediğini ortaya koymuştur. Bunun yanında
kitle turizmi bölgelerinden uzak olan Sivas’ın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini pazarlaması
noktasında önemli fırsatlara sahip olduğunu ifade etmiştir.
Yeşiltaş ve Öztürk (2008) ise, Sivas kentinin turizm çeşitliliği bakımından oldukça
elverişli olduğunu, alternatif turizm çeşitliliği bakımından geliştirilebilir potansiyele sahip
olduğunu ifade etmektedir. Ancak tanıtma faaliyetleri, alt ve üst yapı yetersizliği gibi nedenlerle
sahip olunan bu değerlerin yeterince kullanılamadığına vurgu yapmışlardır. Yazarlar, Sivas’ta
geliştirilebilecek turizm çeşitlerinden bahsederken kış turizmine vurgu yapmışlar, Yıldız Dağı
bölgesine gerekli yatırımların yapılması durumunda dünya standartlarına uygun bir kış turizmi
merkezi olabilecek fiziki ve coğrafi özelliklere sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Yıldız Dağı şehir merkezine 58 Km mesafede bulunmaktadır. Kasım ortasından mart
sonuna kadar karla kaplı olan Yıldız Dağı, sağlam zemin yapısı ve kar kalitesi ile kış turizmine
elverişli bir yapıya sahiptir. Yıldız Dağı, üst kesimlerinde endemik bitki türleri, batı eteklerinde
geniş orman varlığı yanı sıra traverten oluşumlar, şelale ve dereler gibi önemli doğal varlıklar
bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Kayak merkezlerinin bulunduğu kuzey doğu kenarında
12-24 derece arasında değişen eğim bulunmaktadır. Dağda yapılan gözlemler ve sondaj sonucu
elde edilen verilere göre çığ, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, sel vb. doğal afet riskleri
bulunmamaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Alanı dağın kuzey doğu kısmında
yer almaktadır. Kayak alanlarının bulunduğu bölgede geniş kavisli iç eğim bulunması, yağan
karın zeminde kalması, çok rüzgâr almaması açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Kayak
merkezi cephesinde sis olayı da sık yaşanmamaktadır. Yıldız Dağı 26.07.2010 tarih ve 27653
sayılı resmi gazetede “Kış Sporları Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yüksek Kurulu kararı ile onaylanmış 1/25.000-1/5000-1/1000’lik imar planlarında 1 teleski, 2
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telesiyej, 3 mekanik tesis, 100 yatak kapasiteli 1 adet turizm konaklama tesis alanı, 2 adet kafe
restoran alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park,
spor, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve
otopark alanları bulunmaktadır (Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 2017).
YÖNTEM
Giderek artan turizm pazarından pay alabilmek için büyük küçük bütün destinasyonlar
farklı turizm türlerini önemsemekte ve bunları geliştirme çabasına girmektedirler. Buradaki en
birinci koşul bu destinasyonlarda herhangi bir turizm çeşidini geliştirmeye uygun kaynakların
olmasıdır. Destinasyonlara özgü geliştirilebilecek bu turizm çeşitlerinden biri de kış turizmidir.
Büyük oranda iklim ve coğrafik kaynaklara bağlı olarak gelişecek olan bu turizm çeşidi farklı
destinasyonlar tarafından benimsenmektedir. Bu turizm çeşidi gerektirdiği kaynaklar itibariyle
kırsal kesimlerde gerçekleşeceğinden, kırsal kalkınmanın sağlanmasına önemli katkılar
sağlayabilir.
Bu çalışmada Sivas ilinin kış turizmi potansiyelinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Kış turizminde coğrafik ve iklimsel açıdan değerlendirildiğinde olması gereken yerin çok
altında bulunan Sivas ilinin son yıllarda bu durumu değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin olduğu
bilinmektedir. Bu anlamda Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi bu çabaların önemli
çıktılarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları itibariyle mevcut durumun ortaya
koyulması bakımından Sivas ilindeki kış turizminin geliştirilmesi çalışmalarında karar alıcılara
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada araştırma bulgularının elde edilmesinde odak grup görüşmesi
kullanılmıştır. Sonuçların raporlanmasında ise durum belirleme matrislerinden SWOT analizi
ve performans güçleri analizinden yararlanılmıştır. İlk aşamada turizm alanından en az yüksek
lisans mezunu 8 kişilik bir grup oluşturulmuştur. Araştırmacıların moderatör olduğu bu
görüşmede bir kış turizmi destinasyonunu geliştirebilecek veya olası gelişimi engelleyebilecek
iç ve dış faktörler detaylı bir şekilde tartışılarak belirlenmiştir. 1 saat 45 dakika süren görüşmede
belirlenen faktörlerin hangilerinin Sivas ilinin kış turizmi potansiyelini etkileyebileceği tespit
edilmiş, bunlar SWOT analizindeki ilgili yerlere yazılmıştır. Son olarak ise SWOT analizindeki
iç ve dış faktörlerden Sivas ilinin kış turizmi potansiyelini etkileyebilecek faktörler performans
güçleri matrisinde gösterilmiştir.
BULGULAR
Sivas ilinin kış turizmi potansiyeline ilişkin değerlendirmenin birinci aşamasını SWOT
analizi oluşturmaktadır. Tablo 2’de bu SWOT analizine ilişkin değerlendirmeler raporlanmıştır.
Özellikle ilin iklimi ve coğrafik özellikleri kış turizmi için en belirleyici güçlü yönler olarak
ifade edilebilir. Karın yerde kalma süresi ve kar kalınlığının yüksek olması da bu kapsamda ili
güçlü kılan itici faktörler olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte ulaşım teknolojilerindeki
gelişmeler, değişen tüketim kalıpları ve Sivas’ın merkezi konumu da kış turizminin gelişimini
sağlayabilecek itici faktörlerden sayılabilir.
Sivas ilinde kış turizminin gelişimini engelleyici faktörlerin birçoğu Türkiye’deki diğer
kış turizmi destinasyonları içinde mevcuttur. Özellikle altyapı ve tesisleşme imkânlarının
yetersizliği en belirgin engelleyici faktörlerdendir. Özellikle kış şartlarının ağır geçmesi altyapı
ve tesisleşme konusundaki başarıları olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte Yıldız
Dağları Kış Sporları Turizm Merkez’ine olan ziyaretlerin genelde yer halk tarafından ve
günübirlik yapılması gibi sebeplerde engelleyici unsurlar olarak ele alınabilir. Bununla birlikte
küresel ısınma merkezli global düzeyde meydana gelen iklim değişiklikleri de engelleyici bir
unsur olarak ele alınabilir.
Sivas ilinin kış turizmi potansiyelinin değerlendirilmesinin ikinci aşamasında ise
performans güçleri analizinden yararlanılmıştır. İlk aşama olan SWOT analizi sonuçlarından
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güçlü yönler ve fırsatlardan oluşan itici faktörler ile zayıf yönler ve tehditlerden oluşan
engelleyici faktörler performans güçleri matrisi olarak Şekil 1’de verilmiştir. Sivas ilinin kış
turizmi potansiyeline etki eden coğrafik şartlar ve iklim koşulları, ilin yükseltisinin fazla olması
ve kış mevsiminin yoğun yaşanıyor olması itici faktörlerdendir. Kış mevsiminin yılın yaklaşık
olarak 6 ayında hakim olması ve kar kalınlığının fazla ve karın yerde kalma süresinin uzun
olması ilde kış turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve kış sporlarına elverişli arazinin
kullanıma açık kalmasına yardımcı olmaktadır. Sivas ilinin Erzurum Palandöken Dağı ve
Kayseri Erciyes Dağı gibi önemli kış turizmi destinasyonlarına yakınlığı ve bu illere ulaşım ağı
içerisinde olması bütünleşik destinasyon kapsamında büyük kış sporları organizasyonlarına ev
sahipliği yapmasına olanak sağlayabilir.
Tablo 2: Sivas İlinin Kış Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER













Coğrafik şartlar ve iklim özellikleri
Kış mevsiminin uzun süre etkili olması
Yükseltinin fazla olması
Kış aylarında kar kalınlığının fazla olması
Zengin mutfak kültürü ile gastronomi
turizmine elverişli olması
Havalimanının olması
Şehrin fiziksel yapısının potansiyel
yatırımlara uygun olması
Yerel halkın turizme ve turistlere olumlu
bakış açısı
Mevcut tesise ulaşımın kolay olması
Yüksek kültürel değerlere sahip olması
Termal turizm kaynaklarının bulunması
Yerel yönetimlerin turizm faaliyetlerini
benimsemesi ve desteklemesi

ZAYIF YÖNLER










FIRSATLAR
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana
gelen gelişmeler
 İnsanların gelirlerinde ve boş zamanlarında
meydana gelen artışlar
 İnsanların başta kış turizmi olmak üzere
spor faaliyetlerine olan ilgisinin artması
 Ulaştırma teknolojilerinde meydana gelen
gelişmeler ve bu kapsamda seyahat
sürelerinin kısalması
 Şehrin coğrafi konumu nedeniyle ulaşım
ağları üzerinde bulunması
 Kısa süre içerisinde Sivas Etabı
tamamlanacak olan hızlı tren projesi
 Üniversitenin varlığı ve üniversitenin şehrin
imajına sağladığı olumlu katkılar
 Şehir dışında yaşayan Sivaslı iş adamlarının
Sivas’a yatırım yapma potansiyeli

Altyapının turizm faaliyetleri için yetersiz
olması
Turistik işletmelerin yetersizliği
Tanıtım konusundaki eksiklikler
Yatırımların ve yatırımlara ayrılan bütçenin az
olması
Mevcut tesisten genellikle yerel halkın
faydalanıyor olması
Mevcut tesise ziyaretlerin genellikle günü birlik
olması
Kamu, özel sektör ve STK’lar arasında bir
koordinasyonun olmaması
Kalifiye personel eksikliği
Kış turizmi dışında şehrin diğer noktalarında
turizme uygun sosyal tesislerin yetersizliği

TEHDİTLER






Erciyes Dağı gibi bir kış turizmi
destinasyonunun şehre olan yakınlığı
Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkileri ve
kış aylarında yağış miktarının azalması
Genç nüfusun şehirden göç etmesi
Göç sebebi ile sermaye kayıplarının yaşanması
Paydaşlar arası bilgi akışındaki eksiklikler

Bunların yanında Sivas ilinde kültür ve sağlık gibi alternatif turizm faaliyetlerinin
gerçekleştiriliyor olması ilin turist çekiciliğine katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda, ilde birçok
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medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yerlerin bulunması, Cumhuriyet’in temelinin atıldığı Sivas
Kongresi’nin yapıldığı tarihi binanın ziyarete açık olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda
ilde bulunan Sıcak, Soğuk ve Balıklı Kaplıcaların, ılıcaların birçok hastalığı tedavi edebilme
özelliği ilin turizm potansiyelini artırmaktadır.

Yatırım potansiyeli
Paydaşlar arası iletişim
eksiklikleri

Küresel ısınma ve
iklim değişiklikleri

Alternatif turizm çeşitleri

Ulaşım ağları üzerindeki konumu
Tanıtım eksikliği

Alt ve üstyapı eksiklikleri

Mevsim şartları ve kar kalınlığı

Coğrafik şartlar ve iklim koşulları

İTİCİ UNSURLAR

Şekil 1. Performans Güçleri Analizi

ENGELLEYİCİ UNSURLAR
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Altyapı ve üstyapı eksiklikleri ilin kış turizmi potansiyelini engelleyici etki
göstermektedir. Sivas ilinde gerçekleştirilen kış turizmi faaliyetlerinin ve kış sporları
potansiyelinin tanıtımının yeterince yapılmıyor olması ise kış aylarında gelecek turist sayısının
artmasına da engel olmaktadır. Aynı şekilde paydaşlar arasındaki iletişimsizlik de ilde kış
turizmi faaliyetlerinin artmasını engelleyen bir durumdur. Bunun yanısıra dünyada meydana
gelen küresel ısınma, mevsimlerin özelliklerini kaybetmesine, yıllık yağış miktarının
düşmesine neden olmaktadır. Sivas ili Türkiye’nin kış aylarını en çetin geçirdiği illerinden biri
olmasına rağmen son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri nedeniyle kar yağışlarında
azalış, kış mevsimlerinde kısalma yaşanmaktadır. Bu nedenle de ilde gelecekte kış turizmi
faaliyetlerinin azalması tehlikesi bulunmaktadır.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sivas en çok göç veren illerden birisi konumundadır. Bu açıdan Sivas’ta turizmin
geliştirilmesi, istihdam olanaklarını artıracağı gibi göç hareketlerini de tersine çevirebileceği
düşünülmektedir. Sivas ilinde kırsal kalkınmayı sağlayacak turizm hareketleri kış, kültür,
mutfak ve tarih gibi faktörlerin öncülüğünde çok iyi noktalara gelebilir.
Özellikle coğrafik özellikler ve iklim yapısı Sivas’ta kış turizmi için en belirleyici itici
unsurlar olarak ön plana çıkabilir. İlde yükseltinin fazla olması kış sporlarının yapılmasını
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca karasal iklimden kaynaklı olarak kar kalınlığının fazla ve karın yer
kalma süresinin uzun olduğu kış mevsimi yaşanmaktadır. Bununla birlikte ilin konumu
itibariyle Türkiye’nin uç bölgeleri arasındaki geçiş yollarının üzerinde olması, ilde
havalimanının olması, ilde kış turizmini destekleyecek kültür, tarih ve mutfak gibi farklı turizm
kaynaklarının da varlığı bu kapsamda ele alınabilecek itici faktörlerdendir. Bunun yanında,
altyapı ve yatırımların yetersizliği, tanıtım konusundaki yetersizlikler, göç ve paydaşlar arası
iletişimin eksik kalması gibi konular ise ilin kış turizmini engelleyici faktörler olarak ele
alınabilir.
Kış turizmi talebinin Türkiye’de öne çıkan belirli kış turizmi merkezlerine yoğunlaşması
bu merkezlerdeki fiyatların artmasına neden olmaktadır. Bu destinasyonlarda ki fiyatlar Alpler,
Bulgaristan gibi bazı destinasyonların da üzerine çıkabilmektedir. Alternatif kış turizmi
merkezlerinin oluşturulması fiyatların düşmesi ve bu destinasyonların daha ulaşılabilir
noktalara gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu noktada Sivas ili de pazardan pay alabilecek
önemli bir kış turizm merkezi yapılabilir. Örneğin Sivas’ta kış turizminin geliştirilmesi ve
uygun fiyatlarla arz edilmesi Kayseri’ye olan talebin Sivas iline kaymasına sebebiyet verebilir.
2026’da yapılacak Kış Olimpiyatları’na talip olan Türkiye’de yatırım ve tesis anlamında
pek çok atılım yapılması gerekmektedir. Bu yatırımların Sivas iline de yapılması yarar
sağlayabilir. Çünkü olimpiyatlar için bütünleşik destinasyon kapsamında birkaç yakın ilde
tesislerin olması başarılı bir organizasyonun yapılmasını sağlayabilir. Bu anlamda Sivas,
Kayseri Erzurum gibi iller ortak hareket edebilir.
Bu çalışmanın sonuçları itibariyle aşağıdaki gibi bazı öneriler getirilebilir;
 İlde altyapı imkanları turistik faaliyetlere uygun olabilecek seviyeye getirilebilir.
 İlde kış turizmi için yeni yatırımlar yapılabilir.
 İl tanıtımlarında kış turizmi ön plana çıkarılabilir. Özellikle turizm fuarlarında kış
turizmi ve Yıldız dağları bölgesi ilin tanıtımında aktif olarak kullanılabilir.
 Kış turizmi dışındaki diğer turizm çeşitleri de geliştirilerek turizm faaliyetleri bütün yıla
yayılabilir. Bu kapsamda gastronomi turizmi, kültür turizmi ve sağlık turizmi gibi
turizm çeşitleri geliştirilebilir.
 Paydaşların görüşleri alınarak bu konuya dair hem sektörel hem de akademik çalışmalar
yapılabilir.
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ÖZET
Jeopolitik konum açısından çok önemli bir yere sahip olan Türkiye’de, son yıllarda yeni açılan
merkezlerle birlikte kış turizmi faaliyetlerine yönelik ilgi artmaktadır. TÜRSAB’ın 2014 yılında
hazırladığı Kış Turizmi Raporu’na göre, bakanlık belgeli kayak merkezlerinde 9.549 olan yatak
kapasitesinin 78.645’e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de kış
turizmine yönelik talebin artabileceği öngörülmekte ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te belirtildiği
üzere kış turizminin geliştirilmesi için iç pazara yönelik çeşitli teşvik programlarının hazırlanacağı ifade
edilmektedir. Ayrıca 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde kış turizmine yönelik yeni faaliyet alanlarının
geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi vurgulanmaktadır. Bu noktadan
hareketle, kış turizminin geliştirilmesinde kayak faaliyetlerinin yanında donmuş şelale tırmanışı, buz
altı dalışı ve kış yürüyüşü (winter trekking) gibi faaliyetlerin de geliştirilmesi önem arz etmektedir. Söz
konusu faaliyetlerin ön plana çıkarılması ile Sivas’ın kış turizmi potansiyeline katkı sağlanabileceği
düşünülmektedir. Bu çalışmada kış mevsiminin oldukça sert geçtiği ve kış turizmine yönelik
(Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi gibi) imkânların bulunduğu Sivas ilinde, donmuş şelale
tırmanışı faaliyetinin kış turizmi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışma
ile destinasyonu oluşturan unsurlardan birisi olan aktiviteler kapsamında rekreatif bir faaliyet olan
donmuş şelale tırmanışının tanıtılması ve Sivas turizmine kazandırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sivas, Kış Turizmi, Donmuş Şelale Tırmanışı.

A RECREATIONAL ACTIVITY IN WINTER TOURISM: FROZEN
WATERFALL CLIMBING
ABSTRACT
In Turkey, there is growing interest for winter tourism activities in recent years. According to the
Winter Tourism Report prepared by TÜRSAB in 2014, it is aimed to increase the bed capacity from
9,549 to 78,645 in ministry certified ski resorts. Accordingly, it is anticipated that increased demand for
winter tourism in Turkey. Turkey's Tourism Strategy 2023, specified that prepared to support programs
for the development of winter tourism. It also emphasizes the development of new areas of activity for
winter tourism and the regulation of national and international competitions. Therefore, it is important
to develop activities such as frozen waterfall climbing, under ice diving and winter trekking along with
skiing activities in the development of winter tourism. It is thought that the planning of these activities
could contribute to the potential of winter tourism in Sivas. In this study, it is aimed to evaluate frozen
waterfall climbing activity in winter tourism in Sivas province where winter season is very hard and
winter tourism opportunities (such as the Yıldızdağı Winter Sports Tourism Center) are available. In
this study, it is aimed to introduce the recreational activity of frozen waterfall climb and to gain it to
Sivas tourism.
Keywords: Sivas, Winter Tourism, Frozen Waterfall Climbing.

31

32

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

GİRİŞ
Kış turizmi anlamında akla ilk gelen aktivite olarak kayak ön plana çıkmaktadır. Kayak
faaliyetleri kış turizmi hareketlerinin gelişmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Kış turizmi
genel olarak soğuk bir iklim ve uzun süren kış mevsimi gerektirdiğinden, yüksekliği oldukça
fazla ve kayak faaliyetine uygun olan dağlar diğer etkenlerle birlikte kış turizmi hareketlerinin
daha yoğun biçimde gelişebildiği bölgelerdendir (Altaş vd. 2015).
Kış turizmi, Dünya genelinde önemli bir ekonomik değer yaratmaktadır. Örneğin
Amerika’daki birçok eyaletin ekonomik istikrarına yönelik önemli faydalar sağlamaktadır.
Amerika’da kış turizmi faaliyetleri arasında, en fazla kayak sporlarına ilgi gösterilmektedir.
ABD’de 2010 senesinde yayınlanan kış turizmi raporuna göre, ülkedeki 50 eyaletten 38’inde
kış turizmi faaliyetleri sayesinde eyalet ekonomisine katma değer sağlanmıştır (Hungenberg
vd., 2013:313).
Kayak, buz tırmanışı ve kar yürüyüşü vb. kış sporları, dünya genelinde 70’den fazla
ülkede, iklime göre her yıl yaklaşık 4 ila 6 bin arasında değişiklik gösteren kış turizmi
merkezlerinde ve 2 bin civarında konaklama tesisinde deneyimlenmektedir. Turizm sektörü
açısından kış sporları, dünya çapında kış turizmi faaliyetlerine uygun birçok bölgenin, büyüme
ve ekonomik faaliyetlerine güçlü ve önemli katkılar sağlayan (Tuppen, 2000; Tsiotsou, 2006)
bir yapıdadır ve ilgili alan yazınında oldukça önemli bir yere sahiptir (Bonnefoy-Claudet ve
Ghantous, 2013:624).
Kayak faaliyeti kış turizmi açısından bir lokomotif görevi görmektedir. Bunun yanında
diğer kış sporları faaliyetlerinin de geliştirilmesi, gerekli alt ve üst yapı olanaklarıyla
desteklenmesi ve rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bir kış turizmi
faaliyeti olan donmuş şelale tırmanışının Sivas ilindeki uygulanabilirliğini ortaya koymak
amacıyla hazırlanan bu çalışmada bölgenin kış turizmi potansiyelinin geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesine katkı sunmak hedeflenmektedir.
DONMUŞ ŞELALE TIRMANIŞI VE KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Kış turizmi faaliyetlerine dağcılık etkinlikleri, gün geçtikçe daha da artan teknolojik
imkanlar ve bireylerin spor tercihlerindeki farklılıklarla beraber, dağcılık (conventional
mountaineering), kayak dağcılığı (ski mountaineering), dağ yürüyüşleri (hiking/trekking), gibi
oldukça geniş bir çeşitliliğe kavuşmuştur. Yıllar içerisinde bu etkinliklerin yanında çok sayıda
ve birbirinden farklı ekstrem spor dalları ortaya çıkmıştır. Söz konusu spor dallarından birisi de
buz tırmanışıdır (ice climbing). Buz tırmanışı aktiviteleri, kar buzu ve su buzu tırmanışları
şeklinde olmak üzere iki alt kategoride temsil edilmektedir. Yüksek irtifalarda sert iklimden
dolayı oluşan buzullarda, donmuş şelaleler ve çağlayanlarda yapılmakla birlikte, yapay buz
duvarlarına sahip dondurulmuş buz kütlelerinde de bu faaliyetin yapılmasına olanak
tanınmaktadır (Kopar ve Çakır, 2015:65).
Donmuş şelale ve çağlayan tırmanışlarının öteki tırmanış dallarına göre çok daha fazla
riskli ve tehlikeli olduğu bilinmektedir. Donmuş şelale ve çağlayan tırmanışı geçmişi çokta eski
olmayan bir kış sporu faaliyetidir. Alp Dağları’nda yer alan donmuş şelalelerde küçük grupların
ve bireysel sporcuların 1970’lerde yapmaya başladıkları tırmanışlarla başlayan bu faaliyete
zamanla daha fazla katılımcı ilgi göstermeye başlamıştır (Howstuffworks, 2018).
Günümüzde, buz tırmanışları, donmuş şelale ve çağlayan tırmanışları dünyada birçok
ülkede (ABD, Kanada, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere, İsveç, Norveç, İtalya, Fransa,
Avusturya, Slovenya, İsviçre, Yeni Zelanda gibi) kış sporuyla uğraşanlar, dağcılar, macera ve
adrenalin tutkunları tarafından geniş bir katılımla yapılmaktadır. Buz tırmanışı diğer kış turizmi
faaliyetleri arasında son yıllarda bir rekreasyonel faaliyet olarak popülaritesini önemli ölçüde
arttıran türlerden biridir. Örneğin ABD’de 2015 yılında 1 milyon kişi buz tırmanışı
faaliyetlerine katılım sağlamış ve katılım oranında 2013 yılına göre %42’lik bir artış
gerçekleşmiştir (Gürer, 2017:2).
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Türkiye’de ise buz tırmanışı ve donmuş şelale tırmanışı gibi faaliyetler henüz yeterince
tanınmadığı için ve kış turizmine/kış sporlarına yönelik aktiviteler daha çok kayak boyutunda
yoğunlaşmakta olduğundan donmuş şelale tırmanışı faaliyetine katılım henüz istenilen düzeyde
gerçekleşmemektedir. Ancak son yıllarda Erzurum gibi merkezlerde düzenlenen bazı
festivallerle ve organizasyonlarla bu faaliyet tanıtılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır
(TDF, 2017).
Türkiye yüksek irtifalarda bulunan ve kış aylarında tamamen donan şelaleler açısından
zengin bir ülke sayılabilir. Erzurum, Sivas, Van, Rize, Artvin, Erzincan gibi illerin yüksek
kesimlerinde yer alan şelaleler kış aylarının oldukça sert ve soğuk geçmesinden dolayı nerdeyse
tamamen donarak tırmanışa elverişli hale gelmektedir. Erzurum başta olmak üzere Rize ve
Van’da bireysel ya da toplu olarak yapılan etkinliklerle donmuş şelale tırmanışı faaliyetinin
tanınırlığı artmaya başlamıştır (EBB, 2016; Birinci vd. 2017:695; TDF, 2018)
SİVAS’IN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ VE DONMUŞ ŞELALE POTANSİYELİ
Konum olarak İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve nispeten yükseltisi daha fazla olan
kesiminde yer alan Sivas ili ise özellikle kış aylarının uzun ve sert geçtiği bir iklime sahiptir. İl
geneli 1000 – 1700 metre rakımlı oldukça yüksek platolarda yayılmaktadır. Sivas kent merkezi
deniz seviyesinden 1285 metre yükseklikte yer almaktadır. Sivas kent merkezinde -3.5 Co
derecelik ortalama sıcaklıkla en soğuk ay Ocak ayıdır. Kış aylarında özellikle gece sıcaklılıkları
sık sık -15-20 Co derecelere kadar inmektedir. Bugüne kadar Sivas kent merkezinde kaydedilen
en düşük sıcaklık 1972 yılının Ocak ayında -34.6 Co olarak ölçülmüştür (MGM, 2018).
Tablo 1. Sivas Kent Merkezine Ait Meteorolojik Veriler

Kaynak: (MGM, 2018)
Sivas’ın iklimsel özellikleri il genelinde yüksek irtifalarda bulunan şelalelerin kışın sık
sık donmasına sebebiyet vermektedir. Sivas’ta donan şelaleler zaman zaman ulusal ve yerel
basında da gündem olmaktadır. Söz konusu şelalelerden bazıları şunlardır:
Sızır Şelalesi
Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Beldesi’nde bulunan Sızır Şelalesi 1350 metre
rakıma sahiptir. Kızılırmak'ın kollarından olan Göksu üzerinde bulunur. Sızır'ın 700 m kadar
güneyinde, çevresi yeşillik bir alanda bulunur. Genellikle yaz aylarında rekreasyon amaçlı
olarak kullanılır. Bölgedeki kırkgöz denilen alandan çıkan kaynaklar toplanarak Göksu Çayı'nı
oluşturur. Suyun bir kısmı Sızır Hidroelektrik Santraline giderken, geri kalan kısmı ise 25 metre
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yükseklikteki kayalardan düşerek şelaleyi oluşturur. Şelale aynı zamanda 2. derece doğal sit
alanı kapsamına alınmıştır. (Sivas Valiliği, 2018).
Kış aylarında genellikle donan şelale buz tırmanışlarına elverişli hale gelmektedir. Sızır
Şelalesi, son olarak sıcaklıkların -22 Co dereceye kadar düşmesiyle 2017 yılının Ocak ayında
donmuştur (TRT HABER, 2017). Bu özellikleri sayesinde Sızır Şelalesi yörenin sert geçen kış
aylarında donmuş şelale tırmanışı ve buz tırmanışı gibi rekreatif amaçlı faaliyetlerle Sivas ilinin
kış turizmine katkı sağlayacak bir potansiyele sahiptir.
Paşabahçe Şelalesi
Paşabahçe Şelalesi, Sivas kent merkezinin 7 km kuzeyinde yer alan Paşa Fabrikası Mesire
ve Rekreasyon Alanı içerisinde yer almaktadır (Sivas Belediyesi, 2018). 20 metrelik bir
yükseklikten dökülen şelale yaklaşık 1370 metre rakıma sahiptir. Şelale, yüksek bir irtifada yer
almasından dolayı kış aylarında sık sık donmasıyla gündeme gelmektedir. Bölgede kış
sıcaklıkları özellikle geceleri oldukça soğuk geçmektedir. Zaman zaman -20 Co derecenin de
altına düşen sıcaklıklar şelale de donmaya sebep olmaktadır. Paşabahçe Şelalesi en son Ocak
2018’de donmuştur (CNNTÜRK, 2018).
Paşabahçe Şelalesi’nin su debisi yapay yöntemlerle arttırıldığı takdirde donmuş şelale
yüzeyi genişleyeceğinden şelale, buz tırmanışına elverişli hale gelebilir. Yaz aylarında piknik
amaçlı kullanılan Paşa Fabrikası Mesire ve Rekreasyon Alanı, kış aylarında da donmuş şelale
tırmanışıyla rekreatif bir amaçla kullanılabilir. Dolayısıyla Paşabahçe Şelalesi uygun koşullar
sağlanması halinde Sivas’ın kış turizmi potansiyelini çeşitlendirme açısından katkı
sağlayacaktır.
Suşehri Orta Köprü Şelalesi
Orta Köprü Şelalesi, Sivas’ın Suşehri ilçesine 10 km. Aşağı Akören köyüne 5 km.
mesafede yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1880 metre yükseklikteki rakımı ile kış aylarında
uzun süre donma kapasitesine sahiptir. Henüz çok fazla fark edilmemiş ve el değmemiş bir
bölgede bulunması eko turizm açısından da önemli bir potansiyel taşıdığı anlamına
gelmektedir. Orta Köprü Şelalesi kaynağını 3050 metre yükseklikteki Köse Dağları’ndan
beslenen derelerden almaktadır. 25 metrelik bir yükseklikten dökülen şelale buz tırmanışına
elverişli bir ortam barındırmaktadır (Aşağı Akören Köyü, 2018).
DONMUŞ ŞELALE TIRMANIŞINA AİT TEKNİK BİLGİLER
Yukarıda bahsi geçen 3 şelalenin donmuş şelale tırmanışı faaliyeti kapsamında ele
alınmasındaki en önemli sebep yüksek rakımda yer almalarından yüksek olasılıkla donabilme
potansiyeline sahip olmalarıdır. Donmuş şelalelerin tırmanışa elverişli olabilmeleri için sadece
donmaları yeterli değildir. Şelalelerin eğim dereceleri, donan suyun buz kapasitesi ve donma
şiddeti de tırmanışa uygunluk açısından etkili olmaktadır (Montagnat vd., 2010: 227).

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Tablo 2. Su Buzu (WI), Alpin (Kar) Buzu ve (AI) Karışık (Mix) Tırmanışlarda Eğim
Dereceleri, Zorlukları ve Malzeme Gereklilikleri.

Kaynak: Kopar ve Çakır, 2015: 67.

Donmuş şelale tırmanışına katılanlar genellikle spor ve adrenalin amaçlı olarak bu
faaliyeti yapmaktadır. Bazı donmuş şelalelere zorlu kış şartlarında uzun yürüyüşler sonucu
ulaşılmaktadır. Bu yüzden gerekli malzeme ve ekipman tedariki buz tırmanışlarında oldukça
büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda donmuş şelale tırmanışı yeterli güvenlik önlemleri
alınmadığı takdirde yaralanmalar ve ölüm gibi riskler taşımaktadır (Kopar ve Çakır, 2015:66).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sivas ili soğuk geçen kış mevsimi sayesinde kış turizmine yönelik önemli bir potansiyel
barındırmaktadır. Sivas’ta Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi gibi ciddi bir yatırımın
yapılması kış turizminde destinasyon çekiciliği yaratmak açısından önemli bir atılımdır. Bu
çalışmada Sivas ili için kış turizmi faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik donmuş şelale ve
buz tırmanışı aktiviteleri ele alınmıştır. Daha önce yapılmış olan donmuş şelale ve buz tırmanışı
etkinlikleri (EBB, 2016; TDF, 2017, TDF, 2018) ve bu konudaki akademik çalışmalar (Kopar
ve Çakır, 2015; Birinci vd. 2017) daha çok Erzurum ilinde yoğunlaşmaktadır. Ancak Sivas’ın
da bu anlamda önemli bir potansiyel taşıdığı düşünülmektedir. Bununla beraber Sivas İli’ndeki
yetkili mercilerin kış turizmine yönelik faaliyetlere önem verdikleri de bilinmektedir.
Dolayısıyla bir kış turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Sivas’ta kış turizmi
faaliyetlerinin de çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle
araştırmacılar tarafından sunulan öneriler ise şunlardır:
 Sivas ilindeki şelalelerin envanterinin çıkarılması, şelalelerin bulunduğu akarsuyun
hacmi, donma potansiyelleri ve donma süreleri belirlenmelidir.
 Teknik ölçümler ölçümlerin yapılarak şelalelerin donduklarında oluşturdukları buz
duvarının eğiminin ve donmuş şelalelerin tırmanış açısından zorluk derecelerinin
ortaya konulması gerekmektedir.
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 Şelalelerin tanıtımı yapılmalı hatta bu anlamda Erzurum’daki gibi bir festival etkinliği
düzenlenmeli ve şelaleler çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmalı ve oluşabilecek
yaralanmalara karşın sağlık tedbirlerinin sağlanmalıdır.
 Son olarak Yıldızdağı’nda yurtdışında bazı ülkelerdeki kayak merkezlerinde bulunan
ancak henüz Türkiye’de çok yaygınlaşmamış olan, en az 10 metre yüksekliğinde yapay
bir buz duvarı oluşturularak buz tırmanışı faaliyeti için farklı bir kaynak
oluşturulabilir.
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ÖZET
Bir destinasyonda alternatif turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için doğal ve kültürel
kaynakların varlığına ihtiyaç vardır. Turizm olayı bu doğal ve kültürel kaynaklar sayesinde
gelişmektedir. Bu bağlamda zengin doğal ve kültürel kaynağa sahip Sivas ilinin alternatif turizm
faaliyetlerini uygulama eğilimleri, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar kapsamında
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda, Sivas ilinde uygulanabilecek
alternatif turizm faaliyetleri, sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde ortaya konulmuştur. Araştırmada,
nitel yöntem kapsamında ikincil verilerden yararlanarak bir durum tespiti yapılmıştır. Bu veriler
doğrultusunda, Sivas ilinde kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi ve dağcılık, spor turizmi, av
turizmi, termal turizm, yayla turizmi ve kuş gözlemciliği gibi alternatif turizm faaliyetlerinin
uygulanabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca mağara, kongre, kamp-karavan, gençlik ve su sporları
turizmi eğilimlerinin geliştirilebileceği ve bununla ilgili planlamaların yapıldığı da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Alternatif Turizm, Doğal ve Kültürel Kaynaklar, Sivas.

EVALUATION OF ALTERNATIVE TOURISM TRENDS IN SIVAS
PROVINCE
ABSTRACT
There is a need for the existence of natural and cultural resources in order to realize alternative
tourism activities in a destination. The tourism event is developing owing to these natural and cultural
resources. In this context, it is aimed to evaluate the trends of Sivas, which has rich natural and cultural
resources, to implement alternative tourism activities within the scope of natural and cultural resources
that they have. In line with this general purpose, alternative tourism activities that can be implemented
in the province of Sivas have been put forward in the context of the resources. In the study, a situation
was detected by using the secondary data within the qualitative method. In the direction of this data, the
results of tourism activities such as culture tourism, faith tourism, winter tourism, mountain tourism,
sports tourism, hunting tourism, thermal tourism, highland tourism and bird watching have been
achieved in Sivas. In addition, cave, congress, camp-caravan, youth and water sports tourism trends can
be developed and it has also been determined that related plans have been made.

Keywords: Tourism, Alternative Tourism, Natural and Cultural Resources, Sivas
GİRİŞ
Turizm olayının gerçekleşmesi bir bölgede, yörede ya da destinasyonda genel olarak
bulunan doğal ve kültürel kaynakların çeşitliliğine bağlıdır. Aynı zamanda bu doğal ve kültürel
kaynakların çeşitliliği, gerçekleştirilebilecek turizm türlerinin ortaya çıkmasına ve çeşitliliğin
artmasına neden olmaktadır. Turizm türlerinin artmasında, turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği
bölgelerdeki tüm doğal ve kültürel kaynakların turizm olayına dahil edilmesi de etkili
olmaktadır. Dolayısıyla bu turizm türlerinin çeşitliliği, kitle turizminin (deniz-kum-güneş)
dışında yeni turizm türlerini içeren alternatif turizmin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
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Öte yandan alternatif turizmin ortaya çıkmasına, 1950’li yıllardan bu yana ülkemizde
gelişim gösteren, 1980’li yıllarda bu gelişimde ivme kazanan kitle turizminin, son yıllarda
belirli bir olgunluğa ulaşması beraberinde farklı sorunların da ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu sorunlardan en belirgin olanı aşırı yoğunluk ve yığılmadan dolayı kıyı
bölgelerdeki doğal ve kültürel kaynakların tahrip edilmesi, kirletilmesi ya da yok edilmesidir
(Kozak ve Bahçe, 2012: Albayrak, 2013). Bu soruna çözüm olarak Türkiye’de Kültür ve
Turizm Bakanlığı turizm potansiyeli yüksek ve turizmin çeşitlendirilmesinin amaçlandığı
alanlarda yerel yönetimlerle işbirliği, finansal destek vb. uygulamalarla altyapı eksiklerini
gidermeye yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktadır. Bunun yanında turizm süresinin bütün
bir yıla ve turizm faaliyetlerini tüm bölgelere, turistik ürün çeşitlendirilmesi yapılarak belirli
alternatif turizm türlerinin (sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, deniz
turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi) desteklenerek, geliştirilmesi
planlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023
eylem planında da belirtildiği üzere Türkiye’de hemen hemen her ilde, bu illerin ön plana çıkan
doğal ve kültürel kaynakları kapsamında alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
planlanmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada Türkiye’de doğal ve kültürel kaynak
bakımından zengin bir altyapıya sahip olan Sivas ilinde, geliştirilen ve geliştirilmesi mümkün
olabilecek alternatif turizm türlerinin incelenmesiyle bir durum tespiti yapılması amaçlanmıştır.
ALTERNATİF TURİZM VE TÜRLERİ
Alternatif turizm günümüzde turistik kuruluşlar tarafından tanıtılan, kitlesel turizmin
doğasından memnun olmayan insanlar arasında, ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları olan
moda bir düşüncedir (Cohen, 1987). Çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen ekolojik bir
turizm türü (Lertcharoenchoke, 1999), olan alternatif turizm, genel olarak büyük ölçekli turizm
gelişimleri, çevresel ve sosyal düzenlemeler ile kitle turizmi için alternatifler sunmaktadır (Gee,
1994).
Yumuşak turizm, sürdürülebilir turizm, yeşil turizm gibi birçok farklı isimle anılan
(Lertcharoenchoke, 1999), alternatif turizm; eğitim turları, gönüllü seyahat, çiftlik
konaklamaları ve ekoturizm gibi deneyimlerin yer aldığı küçük ölçekli, yerel olarak sahip
olunan ve kontrol edilen operasyonlar ile karakterize edilen turizmi tanımlamak için
kullanılmaktadır (Prince ve Ioannides, 2017). Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alternatif
turizm; “sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli
malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir” şeklinde
tanımlanmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2011:8). Diğer bir ifade ile alternatif turizm;
geleneksel kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni turistik
ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir turizm çeşidi olarak tanımlamaktadır (Tosun
vd., 2003).
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi alternatif turizmin temel fikri turistleri yerel
topluma yakınlaştırarak; onları dış dünyadan kopacak turistik yerlerde kapatmak yerine yerel
yaşama entegre etmektir. Genellikle bir turistik tesis çoğunlukla çokuluslu şirketler tarafından
işletildiğinden, yerel toplumun sosyo-ekonomik gelişimine ve refahına önemli ölçüde katkıda
bulunmadığından alternatif turizmin amaçlarına da hizmet etmemektedir (Prochazkova, 2012).
Bu bağlamda alternatif turizmin genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür
(Dernoi,1981):
 Bir ev endüstrisi ya da bir zanaat olarak işlev görmektedir.
 Çoğunlukla bir aile veya benzeri işletmelere sahiptir.
 Genellikle bir hane için ikinci bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.
 Genellikle hizmet veren kiralık bir veya iki ünite vardır, nadiren altıdan fazla teklif
edilmektedir (kamp yerleri hariç).
 Ağırlıklı olarak bireysel bazda, küçük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Esnek kullanım (yerel konut ve boş zaman standartlarını yükseltme, vb.)
Düşük maliyetli hizmetler sunar: Tesislerin çoğu mevcut olmasına karşın, çoğu zaman
konfor eksikliği yaşanılır; düşük gelirli gruplara ev sahipliği yapabilir.
 Gelir doğrudan doğruya yerel halka gider ve orada kalır.
Bir ülkenin, bölgenin, yörenin ya da destinasyonun alternatif turizm potansiyeli sahip
olduğu doğal ve kültürel kaynaklar açısından değerlendirildiğinde bu kaynakların sayısının
fazla olması, alternatif turizm çeşitlerinin de fazla olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na göre ülkemizde gerçekleştirilebilen belli başlı alternatif turizm çeşitleri
şunlardır (Albayrak, 2011; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017):
Tablo 1. Alternatif Turizm Türleri
Akarsu Turizmi
Mağara Turizmi
Yayla Turizmi
Av Turizmi
Kongre Turizmi
Kış Turizmi ve Dağcılık
Gençlik Turizmi
Golf Turizmi
Yat Turizmi
Spor Turizmi
Gastronomi Turizmi
Botanik Turizmi
İpekyolu Turizmi
Sualtı Dalış Turizmi
İnanç Turizmi
Kültür Turizmi
Kuş Gözlemciliği Turizmi
Sağlık Turizmi
Özel İlgi Turizmi
Kamp ve Karavan Turizmi
Kaynak: Albayrak, 2011; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017.

Dünya Turizm Örgütü’nün 2016 verilerine göre ziyaret amacına göre dünyadaki turist
hareketlerinin 53%’ü dinlenme, eğlence ve tatil; % 27’si arkadaş ve akraba ziyaretleri, sağlık
ve din; % 13’ü iş ve meslek; % 7’i ise diğer nedenler için gerçekleştirilmektedir (World
Tourism Organization, 2017). Bu da alternatif turizm çeşitliliğine olan dünya genelindeki ilgiyi
göstermektedir.
SİVAS İLİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ
Sivas İli İle İlgili Genel Bilgi
Sivas, İç Anadolu'nun doğusunda yer alan, Anadolu'daki tarihi İpek Yolu güzergahlarının
kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolu’nun da geçtiği büyük bir ildir(Sivas İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Anadolu'nun en eski ve önemli yerleşim merkezlerinden biri olan
Sivas’ta, yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen buluntulara göre, burada ilk yerleşimin
Neolitik Çağ'a kadar (M.Ö. 8000-5500) uzandığını göstermektedir (TÜİK, 2014). Yazılı
geçmişi ise M.Ö. 2000’li yıllara kadar dayanan Sivas ili; Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma
(Alaeddinoğlu, 2008), Danişmenli Beyliği, Selçuklular, İlhanlılar, Eretna Devleti, Kadı
Burhanettin Devleti ve Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde bulunmuştur (Sivas
Valiliği, 2017a). Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat, doğudan Erzincan, güneyden Malatya,
Kahramanmaraş ve Kayseri, batıdan ise Yozgat ile komşu (TÜİK, 2014), olan Sivas ilinin
toplam nüfusu 621.224’tür (Sivas Belediyesi, 2016). Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve
karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalan Sivas ilinin; Akıncılar, Altınyayla,
Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmralı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri,
Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara olmak üzere 16 ilçesi bulunmaktadır (Sivas Valiliği, 2017b).
Sivas Turizmine Genel Bir Bakış
Sivas tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kaplıcaları ile turistlere farklı
tatil imkânları sunmaktadır (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Tarih boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, zengin bir kültürel yapıya ve birikime sahiptir. Dolayısıyla
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Sivas, çağın değişen şartlarına rağmen sürdürmekte olduğu yaşam stili, gelenek ve
görenekleriyle Anadolu’nun kültür coğrafyasında önemli bir yere sahiptir. Taşınmaz kültür
varlıkları, zengin kültürel değerleri, coğrafyası, iklimi, doğal güzellikleri, kaplıcaları, doğa,
inanç ve yayla turizm çeşitliliği ile sivil ve kamu mimarinin sanatsal değer taşıyan örnekleriyle
turizm için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Sivas Belediyesi, 2014). Bunların yanında
Sivas’a gelen turist sayısı ve sahip olduğu konaklama işletmeleri de turizm açısından önem
taşımaktadır.
Tablo 2. 2012-2016 Yılları Arası Sivas’ı Ziyaret Eden Turist Sayısı
YILLAR
2012

TOPLAM
275. 421

2013

844. 320

2014
546. 849
2015
447. 019
2016
741. 985
Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017i

Tablo 2 de görüldüğü gibi Sivas iline son 5 yılda gelen turist sayısı yer almaktadır. En çok 2013
yılında (844. 320 kişi) turist geldiği görülmektedir. Ayrıca Turist sayısı itibariyle Türkiye
genelindeki yeri bakımından Sivas ili 2016 yılında 24. sırada bulunmaktadır (Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2017).
Tablo 3. 2017 Yılı Turizm İşletme Belgeli Oteller
Tesisin Adı ve Niteliği
1.Sivas Büyük Otel (****)
2.Buruciye Otel (****)

Oda Sayısı
114
46

Yatak Sayısı
222
92

3.Köşk Otel (***)
66
144
4.Sultan Otel (***)
27
57
5.Nevv Otel (***)
33
63
6.Paşabey Otel (***)
36
69
7.Otel Zara 2000 (**)
20
40
8.Eretna Otel (Butik Otel)
53
106
9.Garden Za-Ra Otel (***)
25
50
Toplam
420
843
Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017.

Restoran (kişi)
270
140
70
50
50
160
120
80
940

Tablo 3’te görüldüğü gibi Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2017 verilerine göre
Sivas’ta işletme belgeli ikisi 4 yıldızlı, beşi 3 yıldızlı biri 2 yıldızlı ve biri butik otel olmak üzere
toplamda 9 otel bulunmaktadır.
Tablo 4. 2017 Yılı Turizm Yatırım Belgeli Oteller
Tesisin Adı
1. Savona Otel / Sivas
2. Şeremet Otel /Sivas(Garden Inn)
3. Çermik Resort Otel /Sivas
4.Papatya Otel /Sivas (Grand Paşabey)

Oda Sayısı
55
160
268
56

Yatak Sayısı
114
320
616
106

5.Sivas Royal Otel /Sivas

61

73

6.Grand Borr Otel /Sivas
7.Behrampaşa Han Otel
8.Otel Classi
9.Sivas Otel Alaaddin
Toplam

92
48
50
49
839

142
96
100
104
1671

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017.
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Tablo 4’te görüldüğü gibi Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2017 verilerine göre
Sivas’ta işletme yatırım belgeli toplamda 9 otel bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Sivas’ın
merkez ve ilçelerinde olmak üzere toplamda 41 tane de Belediye Belgeli otel
bulunmaktadır.
SİVAS İLİNDE GELİŞTİRİLEBİLECEK ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ
Sivas ili sahip olduğu kültürel varlıkları, doğal güzellikleri, iklimi, coğrafyası ve turizm
işletmeleriyle birçok alternatif turizm türlerinin uygulanmasına, birçoğunun da
uygulanabilirliğine yönelik bir potansiyel taşımaktadır. Mevcut kaynaklar kapsamında Sivas’ta
uygulanan ve uygulanabilecek alternatif turizm türleri aşağıda yer almaktadır.
Şekil 1: Sivas İli Turizm Haritası

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a.

KÜLTÜR TURİZMİ KAYNAKLARI
Kültür turizmi, insanların kültürel açıdan zengin yöreleri görmek, gittikçe kaybolan
yaşam biçimlerini öğrenmek ve izlemek, kültürel değerleri korumak amacıyla yaptıkları
gezilerle ilgili turizm çeşididir (Batman ve Oğuz, 2011:191). Kültür turizm, tarihi veya
arkeolojik alanları ziyaret etmek, topluluk festivallerine katılmak, geleneksel dansları veya
törenleri izlemek ya da sadece el işi sanat eserlerini satın almak için yapılan alışverişleri
içermektedir (Besculides vd, 2002). Dolayısıyla kültür turizmin temellerini oluşturan kültürel
kaynaklar (varlıklar) genel olarak, anıtlar (kiliseler, külliyeler, camiler, vb), müzeler, kültürel
sergiler, dünya kültür mirasları, arkeolojik alanlar, dini yapılar ve kutlamalar, mimari yapı,
festival ve şenlikler, müzik, sinema, tiyatro, el sanatları, geleneksel mutfak, doğal parklardır
(Kozak ve Bahçe, 2012). Bu bağlamda Sivas’ta bulunan ve kültür turizmi için burayı ziyaret
etmeyi sağlayan kültürel varlıklar aşağıda sıralanmaktadır.
Müzeler: Sivas’ta, Sivas Müzesi Müdürlüğüne bağlı üç adet müze bulunmaktadır. Bunlar;
Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi (Sivas il merkezinde, 1892), Sivas Arkeoloji
Müzesi (Sivas il merkezinde, 1914) ve Aşık Veysel Müzesi (Şarkışla İlçesi, Sivrialan
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Köyü’nde, 1979) bulunmaktadır (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011; Sivas Belediyesi,
2016).
Sit Alanları ve Ören Yerleri: Yapılan arkeolojik araştırmalara göre Sivas ilinin arkeolojik
yönden çok zengin bir potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalara göre 500 civarında
arkeolojik sit alanı tespit edilmiş olup, tespiti yapılan bu arkeolojik alanlardan 159 adedinin
tescili tamamlanmıştır. Tescilli arkeolojik alanlardan bazıları (Sivas Valiliği, 2011): Kuşaklı
(Sarissa) Ören Yeri (Altınyayla ilçesi, Başören Köyü); Kayalıpınar Harabe Ören Yeri (Yıldızeli
ilçesi Kayalıpınar Köyü). Tescilli tarihi sit alanları (Sivas Valiliği, 2011): Paşa Pınarı Mevki
(Sivas, Erzincan Karayolu üzerinde); Köse Süleyman Tarihi Sit Alanı (Suşehri İlçesi, Aksu
Köyü’ndeki Köse Dağında) Maltepe Höyüğü (Merkez İlçe, Uzuntepe köyü).
Medreseler: Sivas’a bulunan Şifaiye Medresesi (1217), Gök Medrese (1271), Çifte Minerali
Medrese (1271) ve Buruciye Medresesi (1271) yıllarında yaptırılan ve Selçuklulardan kalan
önemli eserlerdir (Sivas Belediyesi, 2014).
Kaleler: Sivas Kalesi yapıldığı tarih kesin olarak bilinmeyen ve Sivas kent merkezinde bulunan
kalenin (Topraktepe), Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, Kadı Burhanettin Devleti ve
Osmanlı dönemlerinde tamir edildiği kaynaklarda yazılıdır (Sivas Belediyesi, 2014).
Divriği Kalesi, Mengücekler tarafından ilçenin kuzeyinde Çaltı Irmağına bakan kayalığın
üstüne yapılmıştır. Günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış önemli bir Anadolu Türk
kalesidir (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011).
Konaklar: Sivas merkezde ve Sivas’ın bazı ilçelerinde bulunan belli başlı konaklardan bazıları
şunlardır (Sivas Valiliği, 2017c; Sivas Belediyesi, 2016; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
2017; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). Susamışlar Konağı (Sivas Merkez),
Abdiağa Konağı (Sivas Merkez), Kolağası Konağı (Sivas Merkez), İnönü Konağı (Sivas
Merkez), Osmanağa Konağı (Sivas Merkez), Akaylar Konağı (Sivas Merkez), Kangal Ağası
Konağı (Sivas Merkez), Ayanağa Konağı (Divriği İlçesi), Mihrali Bey Konağı (Ulaş İlçesi),
Şemsi Efendi Konağı (Şarkışla İlçesi) Seyfullah Paşa Konağı (Zara İlçesi), Sami Paşa Konağı
(Zara İlçesi), Murat Paşa Konağı (Zara İlçesi).
Han ve Kervansaraylar: Sivas’ın merkezinde ve Sivas’ın bazı ilçelerinde bulunan hanlar ve
kervansaraylardan bazıları şunlardır (Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2017; Sivas
Valiliği, 2017c; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011): Behrampaşa Hanı (Sivas
Merkez), Taşhan (Sivas Merkez), Subaşı Hanı (Sivas Merkez), Çorapçı Hanı (Sivas Merkez),
Sultan Murat Hanı (Sivas Merkez), Alacahan Kervansarayı (Kangal ilçesi).
Hamamlar: Kurşunlu Hamamı (Sivas Merkez), Meydan Hamamı (Sivas Merkez), Eski Paşa
Hamamı (Sivas Merkez), Mehmet Ali Hamamı (Sivas Merkez), Kale Hamamı (Mahmut Paşa
Hamamı) (Sivas Merkez), Çinili Hamam (Sivas Merkez), Şirinoğlu Hamamı (Sivas Merkez),
Hamamcıoğlu Hamamı (Sivas Merkez), Kara Mustafa Hamamı (Yıldızeli ilçesi) Sivas’ta
bulunan hamamlardır (Sivas İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2013; Sivas İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2011).
Köprüler: Yıldız Köprüsü (Yıldız Irmağı), Kesik Köprü (Kızılırmak), Eğri Köprü
(Kızılırmak) ve Boğaz Köprüsü (Kızılırmak) Selçuklu döneminden kalan köprülerdir (Sivas
Valiliği, 2017c; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).
Çeşmeler: Sivas ilinin merkezinde ve bazı ilçelerinde bulunan çeşmeler şunlardır (Sivas İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013a; Sivas Valiliği, 2017c): Şeyh Çoban Çeşmesi (Sivas

43

44

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

Merkez), Şehit Orhan Tunçöz Çeşmesi (Sivas Merkez), Maşat Çeşmesi (Gemerek İlçesi),
Süleyman Çeşmesi (Akıncılar İlçesi).
Sivas’ta Bulunan Diğer Tarihi Yapıtlar: Hükümet Konağı, Jandarma Binası, Ziya Bey
Yazma Eserler Kütüphanesi, Eski Göğüs Hastanesi /Çevre Kültür Sanat Evi, Yarı Açık
Cezaevi, Gürün Halk Kütüphanesi Binası (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013a).
Bunların dışında Sivas ilinin merkezinde ve ilçelerinde bulunan cami, kilise, türbe ve kümbet
gibi tarihi yapıtlara da inanç turizmi bölümünde yer verilmiştir.
El Sanatları: Halı-Kilim dokumacılığı, nakışlı çorap örücülüğü, gümüş işçiliği, kemik tarak,
çubukçuluk ve bıçakçılık Sivas iline ait sürdürülen başlıca el sanatlarıdır (Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2011).
Şenlik ve Festivaller: Sivas’ta genel olarak yaklaşık her yıl 60 adet festival düzenlenmektedir
(Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013b). Düzenlenen belli başlık şenlik ve festivallerden
bazıları şunlardır (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017; Sivas Valiliği, 2011): Aşık
Veysel Kültür ve Sanat Festivali, 4 Eylül Sivas Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, Uluslararası
Kangal Festivali, Akıncılar Kavun Festivali, Geleneksel İlbeyli Türkmen Şenlikleri, Geleneksel
Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali, Kösedağ (Köse Süleyman) Ziyareti,
Şerefiye Belde Şenlikleri, Zara Bal ve Sanat Festivali, Doğanşar Bal Festivali, Koyulhisar
Kültür ve Sanat Festivali, Yıldızeli Kültür Festivali, Karacaören Yayla Şenlikleri, Merder
Madımak Festivali Pir Sultan Abdal Şenlikleri (Banaz Şenlikleri), Gölova Yayla Festivali,
Pöhrekli Kültür ve Yayla Şenlikleri, Suçatı Dut Şenlikleri.
Geleneksel Mutfak: Sivas ili bulunduğu coğrafya itibariyle, tarım ve hayvancılığın yaygın
olarak yapıldığı bir bölgedir. Dolayısıyla Sivas mutfağının temelinde et, sebze, un, tahıl ve
hububat içerikli yemekler yer almaktadır. Madımak aşı, peskütan çorbası, Sivas köftesi, sebzeli
Sivas kebabı, kazan simidi, fırın katmeri, fırın çöreği ve tava (sini) hurmasıyla tanınan Sivas
oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu yiyecekler içerisinde Sivas Köftesi, Türk
Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek Sivas mutfağı için önemli bir gelişme olmuştur (Sivas
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011; Sivas Belediyesi, 2016).
İnanç Turizmi Kaynakları
Dinlerce kutsal sayılan yerlerin, bu dinlere mensup turistlerce ziyaret edilme eğilimlerinin
turizm olgusu içerisine değerlendirilmesi inanç turizmi olarak tanımlanmaktadır (Maç, 2006:3).
İnanç turizmi kapsamında çeşitli müze, cami, kilise, katedral, ören yerleri, manevi yönden değer
taşıyan dağ-mağara gibi doğal oluşumlar ziyaret edilebilmektedir (Okuyucu ve Somuncu, 2013:
627). Sivas ilinde inanç turizmi açısından potansiyel oluşturan ve inanç turizmi kapsamında
ziyaret edilebilecek camiler, türbeler, kiliseler ve kümbetler aşağıda belirtilmiştir.
Camiler: Sivas ilinin merkezinde ve ilçelerinde bulunan camiler şunlardır (Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü 2017a: Sivas Valiliği, 2017c): Aliağa Cami (Sivas Merkez, 1580), Ali Baba
Cami (Sivas Merkez, 1792), Abdulvahabi Gazi Cami (Sivas Merkez, 1495), Hoca İmam Cami
(Sivas Merkez, 1821), Kale Cami (Sivas Merkez, 1580), Meydan Camisi (Sivas Merkez, 1564),
Ulu Cami (Sivas Merkez, 1196-1197), Zincirli Minare Cami (Sivas Merkez, 1742), Divriği
Kale Cami (Divriği İlçesi, 1180-1181), Divriği Ulu Cami (Divriği İlçesi, 1206 - 1228)
Altınyayla Cami (Altınyayla İlçesi, 1895), Gemerek Merkez Cami (Gemerek İlçesi, 1749),
Alemdar Cami (Koyulhisar İlçesi, 1830), Bal (Belkıs) Hatun Cami (Suşehri İlçesi, 1725),
Tuzlagözü Köyü Cami (Zara İlçesi, 1907-1909).
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Türbe ve Kümbetler: Sivas ilinin merkezinde ve ilçelerinde bulunan türbe ve kümbetlerden
bazıları şunlardır (Sivas Belediyesi, 2014; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017a). Güdük
Minare (Şeyh Hasan Bey Türbesi) (Sivas Merkez), Ahi Emir Ahmet Kümbeti (Sivas Merkez),
Abdulvahabi Gazi Türbesi (Sivas Merkez), Şeyh Çoban Türbesi (Sivas Merkez), Şemseddin
Sivasî Türbesi (Sivas Merkez), Şeyh Erzurumî Türbesi (Sivas Merkez), Arap Şeyh Türbesi
(Sivas Merkez), Akbaş Baba Türbesi (Sivas Merkez), Kadı Burhaneddin Türbesi (Sivas
Merkez), Sitte Melik Kümbeti (Divriği İlçesi), Kemareddin Kümbeti (Divriği İlçesi),
Kemenkeş (Nurettin Salih) Kümbeti (Divriği İlçesi), Naip (Gazezler) Kümbeti (Divriği İlçesi),
Ahi Yusuf Türbesi (Divriği İlçesi), Seyit Baba Türbesi (Divriği İlçesi), Hüseyin Gazi Türbesi
(Divriği İlçesi), Çoban Baba Türbesi (Gölova İlçesi), Samut Baba Türbesi (Kangal İlçesi), Şeyh
Halil Türbesi (Yıldızeli İlçesi), Şeyh Merzuban Türbesi (Zara İlçesi).
Kiliseler: Rum Kilisesi (Sivas merkez), Abana (Göllüce) Köyü Kilisesi (Akıncılar İlçesi),
Tuzhisar Köyü Kilisesi, Düzyayla Kilisesi, Günyamaç Kilisesi ve Gökdin Kilisesi (Hafik
İlçesi), Gürün Kilisesi (Gürün İlçesi), Çataloluk Köyü Kilisesi (Suşehri İlçesi), Çepni Surp
Ermeni Kilisesi (Gemerek İlçesi), Yukarı Kilise, Aşağı Kilise, Kayaburun Köyü Kilisesi, Kaya
Yakup Kilisesi, Erşün Kilisesi, Uzunkaya (Pargam) Kilisesi (Divriği İlçesi), (Sivas İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2013b; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017a);
Yayla Turizmi
Yayla turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenlerin ya da macera tutkunlarının genellikle
günübirlik kullanım ya da kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları
turizm faaliyetidir (Yılmaz ve Gürol, 2012:29). Bu bağlamda Sivas ilinde yayla turizmine
potansiyel oluşturabilecek çok sayıda yayla bulunmaktadır. Bu yaylalardan bazıları şunlardır
(Sivas Valiliği, 2011; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017b). Eğriçimen, Söbüce,
Dumanlıca, Sarıçiçek, Kalınpınar, Arpacık, Kengercik, Toplan ve Başyayla yaylaları
Koyulhisar ilçesinde; Gökalan, Solhun, Hışhış, Beşoluk, Örtülü ve Killik yaylaları Akıncılar
İlçesinde; İncecik, Mergesen ve Yücekaya yaylaları Altınyayla ilçesinde; Dipsizgöl,
Yeniyayla, Tikenli, Belbaşı ve Göl Yaylası Doğanşar ilçesinde; Sızır Yaylası Gemerek
ilçesinde; Kirazlıpınar ve Tatar yaylaları Suşehri ilçesinde; Göllü ve Beşgözler yaylaları Ulaş
ilçesinde; Şerefiye yaylası ise Zara ilçesinde bulunmaktadır.
Kuş Gözlemciliği
Kuş gözlemciliği “kuşları yaşam alanlarında gözlemleme ve tanımlama faaliyeti”
şeklinde tanımlanmaktadır (Çakıcı ve Harman, 2006:162). Dolayısıyla kuş gözlemciliği kuşları
doğal ortamlarında izlemeye dayanan, bireysel ya da toplu olarak gerçekleştirilen aktivitelerdir
(Sevindi, 2013). Sivas ilinde ise kuş gözlemciliği yapılabilecek, kuşların doğal yaşam alanları
ise şunlardır:
Zara ilçesinde bulunan Tötürge gölü ve çevresinde Macar Ördeği, Karabatak, Boz
Ördek, Bahri, Leylek, Turna, Sakarmeke, Martı, Çeltikçi, Uzunbacak, Gri, Erguvan, Ak
Balıkçıl, Kara Leylek, Kaya Kartalı, Kızıl Şahin, Atmaca, Saka gibi gözlemlenebilecek 70 kuş
türü ve kuş gözlem kulesi de bulunmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016b).
Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölü ve çevresinde Macar Ördeği, Karabatak, Boz Ördek, Bahri,
Angut, Yılan Kartalı, Leylek, Turna, Sakarmeke, Martı, Çeltikçi, Uzunbacak, Gri, Erguvan,
Balıkçıl, Kara Leylek, Kaya Kartalı, Kızıl Şahin, Atmaca, Saka vb. belli başlı kuşlar varlıklarını
sürdürmektedir ancak kuş gözlem kulesi bulunmamaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2016b).
Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü ve çevresinde Küçük Batağan, Tepeli Batağan, Macar
Ördeği, Angut, Karabatak, Boz Ördek, Bahri, Leylek, Turna, Sakarmeke, Martı, Çeltikçi,
Uzunbacak, Gri Balıkçıl, Erguvan, Balıkçıl, Kara Leylek, Kaya Kartalı, Kızıl Şahin, Atmaca,
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Saka gibi belli başlı kuşlar varlıklarını sürdürmektedirler ancak kuş gözlem kulesi
bulunmamaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016b).
Gölova ilçesinde bulunan Baraj Gölü, Aşağı Tepecik Gölü ve Sütlü Göl'de yaşayan
veya konaklayan kuşlardan bazıları ise şunlardır: ördek, angut, sakarca, yabankazı, martı,
balıkçıl, bozdalağan, dik kuyruk, küçük batağan, sakarmeke, turna, su çulluğu, karabaş martı
ve Sumru’dur (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013a).
Merkez ilçesi Bingöl köyü yakınında Bingöl gölü ve çevresinde güvercin, Mahmuzlu
Kızkuşu, Uzun Bacak, Akça(Cılıbıt), Angut, Yeşilbaş, Tepeli Toygar, Çayır İncir Kuşu,
Akkuyruksallayan, Turna, Büyükbaştankara, Saka gibi kuşlar gözlemlenebilmektedir.
Bahsedilen bu göllerin dışında Hafik ilçesinde bulunan Akgöl, Karagöl, Kurugöl, Çimenyenice,
Lota ve Mağara Gölleri; Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Gölü de kuş gözlemciliği için uygun
göllerdir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a).
Spor Turizmi
Spor turizmi, “spora ilgi duyan kişilerin spor yapmak ve/veya sportif etkinlikleri izlemek
amacıyla turizm olayına katılmalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünüdür” (Albayrak,
2013:187). Spor turizmi çeşitleri; su sporları (su altı dalış sporları, akarsu (sporları) turizmi,
kano, surfing, su kayağı, balık avlama vb.), hava sporları, dağcılık ve kış sporları, av turizmi,
golf turizmi, futbol turizmi vb. şeklinde sıralanabilir (Erdem ve Girgin, 2011:396; Salici ve
Özdaşlı, 2016). Sivas ilinde gerçekleştirilebilen spor turizmi türleri ise şunlardır:
Kış Turizmi ve Dağcılık: Kış turizmi, “genellikle karlı ve dağlık bölgelerde yapılan ve kış
sporları uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği merkez ve alanlar üzerinde yoğunlaşan
bir turizm hareketidir”(Albayrak, 2013:195). Dağcılık ise dağlarda yürüyüş yapma, kamp
kurma, zirve yapma ve tırmanma sporunu kapsayan bir doğa sporudur (Ulusan ve Batman,
2010).
Sivas ilinde kış turizmi potansiyeli oluşturan ve kış sporlarının yapıldığı en önemli kış
turizmi merkezi, il merkezine 59km uzaklıkta olan 2.552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nın
bulunduğu bölgedir (Sivas Belediyesi, 2016). Çaldağı, Yoğunyokuş ve Kardeşler Tepesi gibi
uzun süre kar alan bölgeleriyle kış sporlarına merkez olabilecek potansiyele ve birikime sahiptir
(Sivas Valiliği, 2011). Yıldız Dağı dünya standartlarında kayak sporu yapabilecek niteliklere
sahiptir. Yıldız Dağı ve çevresindeki 1625 hektarlık alan 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı
Resmi Gazete’ de “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yıldız Dağı’nın dışında
İmranlı ilçesinde bulunan 3025 m yüksekliğindeki Kızıldağ ve Koyulhisar ilçesinde bulunan
2500 m yüksekliğindeki İğdir Dağı kış turizm merkezi ilanı edilebilecek merkezlerdir (Sivas
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013b).
Sivas ilinde dağcılık potansiyeli oluşturan, en profesyonelden en amatöre kadar her yaştan
insanın en zordan en kolaya doğru yüzlerce farklı rotadan zirve yapabileceği, şu ana kadar
isimlendirilmiş olan 1500-2000 m arasında 33 adet, 2000-2500 m arasında 29 adet, 2500 m ve
üzerinde 11 adet olmak üzere toplamda 73 adet zirve mevcuttur. Bunların dışında henüz
isimlendirilmemiş olanlarla birlikte bu sayı 100’ü geçmektedir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2016a).
Su Sporları: Su sporları denizlerde, göllerde, göletlerde, nehirlerde, kanallarda ve havuzlarda
yapılan sportif faaliyetleri kapsamaktadır (Özbek, 2014: 29). Su sporları genellikle; rafting,
yelkenli, diving/ snorkelling, jet-boating, nehir - deniz kayağı, kano, sörf (rüzgar ve uçurtma),
nehir kızağı, su kayağı, balık avlama, su altına dalış yapma oluşturmaktadır (Salici ve Özdaşlı,
2016). Sivas ilinde su sporları kapsamında nehir ve göllerde yapılan turizm faaliyetleri şunlardır
(Sivas Valiliği, 2017c; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013b):
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Su Kayağı: Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajında ve Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde su
kayağı ve diğer su sporları yapılmaktadır. Ayrıca Hafik Gölü'nde ve Tödürge Gölü'nde
Cumhuriyet Üniversitesine ait dinlenme tesisleri bulunmaktadır. Her yıl Haziran ayında
Uluslararası Su Sporları şenliği yapılmaktadır.
Rafting: Suşehri ilçesindeki geçen Kelkit Çayı ve Gürün ilçesindeki Gökpınar Çayı, bu spor
için çok uygun bir alan teşkil etmektedir.
Olta Balıkçılığı: Sivas'taki bütün akarsular ile (Kızılırmak, Yıldız ırmağı, Çatlı çayı) ile
Tödürge, Hafik, Lota ve Gürün Gökpınar göllerinde olta balıkçılığı yapılabilmektedir.
Av Turizmi
Av turizmi, “bilinçli ve belli bir eğitime dayanarak doğaya zarar vermeden yapılan
sadece olgunluğa erişmiş hayvanların avlanması olayıdır” (Albayrak, 2013:221). Genellikle
kara ve deniz avcılığı olarak ikiye ayrılır. Hem karada hem de suda yaşayan hayvanlara yönelik
yapılmaktadır (Ege, 2011).
Sivas ili yabani hayvan bakımından zengindir. Divriği ilçesine bağlı Danişment ve Sincan
bucaklarında, Zara ilçesine bağlı Bolucan ve Beypınar bucaklarında, Suşehri ilçesine bağlı
Gökçekent bucağında ve Yıldızeli ilçesinde bol miktarda keklik, dağ keçisi ve tavşan
bulunmaktadır. Merkez ilçe, Ulaş, Kangal, Hafik (Çukurbelen köyü) ilçelerinde şahin ve
bıldırcın bol miktarda bulunmaktadır. Yine Hafik, (Çukurbelen) ve Merkez İlçe, (Seyfebeli)
yörelerindeki sazlık ve bataklıklarda yaban ördeği, tüm göllerde yaban kazları, Tödürge
gölündeki iki adacıkta turna yaşamaktadır. Koyulhisar, Yıldızeli, Akdağlar, Zara ve Şerefiye
yörelerinde bol miktarda yaban domuzu, tilki ve ayı yaşamaktadır (Sivas Valiliği, 2011).
Akıncılar ve çevresinde tavşan, keklik, ördek, kurt, tilki ve yaban domuzu avı yapılmaktadır.
Kızıldağ'da alabalık, Kılıçkaya barajı gölü Kelkit ve Şeyhnigar çaylarında sazan ve yayın balığı
avı yapılmaktadır (Akıncılar Kaymakamlığı, 2017).
Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü'nün av sezonlarında avlanılmasına
izin verdiği 24 farklı tür kara hayvanı ve kuş çeşidi vardır. Aynı zamanda Sivas ilinin akarsu ve
göllerinde varlığını sürdürmekte olan ve avlanmak için belirli bir tarih veya sezon gözetmeyen
onlarca balık türü bulunmaktadır (Sivas Valiliği, 2017c).
Divriği ilçesi ve Gemerek/Sızır beldesi arazileri içinde yeni avlakların oluşturulması
planlanmaktadır (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013b). Dolayısıyla Sivas’ta
hâlihazırda avlak çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Divriği ilçesinde Çamşıhı Devlet
Avlağı bulunmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a).
Mağara Turizmi
Sivas ilinde bulunan ve mağara turizmi faaliyetleri yapılabilecek mağaralar şunlardır:
Kangal ilçesindeki Demiryurt mağaraları (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a), Hafik
ilçesindeki Kenkürük Mağarası (Sivas Valiliği, 2011), Doğanşar ilçesindeki Ağırcak,
Fatmahatun ve Çoban mağaraları (Akbulut, 2015), Akıncılar ilçesindeki Deliklitaş Mağarası,
Gemerek ilçesindeki Dendil Mağaraları, Gürün ilçesindeki Tamtun mağarası ve Zara
ilçesindeki Tödürge mağaralarıdır.
Doğa Yürüyüşü, Kamp ve Karavan Turizmi
Sivas ilinde; Koyulhisar Eğriçimen Yaylası, Köse Dağı, Sızır Şelalesi, Eskiköy Ören
Yeri, Sızır ve Doğanşar yaylaları, Yıldız Dağı ve Çaldağı Trekking (doğa yürüyüşü)
yapılabilecek uygun alanlardır (Sivas Valiliği, 2011). Ayrıca Doğanşar ilçesindeki Dipsiz gölşelalesi, Karakaya Vadisi, Gevele Deresi, Tekeli Dağı, Doğa ve Kültür Yürüyüş Rotası
(Akbulut, 2015), Yıldız Dağı bölgesi ormanlık alanı, Yıldız Değirmenaltı Şelalesi, Gürün Şuğul
Vadisi, Gemerek Çat Ormanı, Kangal Avşıören doğa yürüyüşü yapılabilecek alanlardır (Sivas
Valiliği, 2017c).
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Sivas Ankara Karayolu 31. kilometresinde bulunan Sıcak Çermik, kamp ve karavan
turizmi için elverişlidir (Sivas Valiliği, 2017c). Gemerek Çat Ormanı, Yıldızeli Yavu
Ormanları, Eğriçimen Yaylası, Gemerek İlçesi-Sızır Beldesi ve Obruk Şelalesi, Gürün Şuğul
Vadisi, Hafik ilçesi Çimenyenice gölü kamp ve karavan turizmi için uygun alanlardır (Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a).
Sağlık Turizmi
Sağlık turizmi, “tedavi ve tatil amacıyla şehirlerarası ya da ülkelerarası yapılan
seyahatlerden doğan tüm etkinliklere denilmektedir” (Çiçek ve Avderen, 2013:26). Sağlık
turizmi genel olarak medikal, termal ve ileri yaş (üçüncü yaş) turizmi şeklinde
sınıflandırılmaktadır (Aslanova, 2013; Kördeve, 2016). Medikal turizm tıbbın konusu içinde
yer alan hekimler tarafından hastanelerde gerçekleştirilen birtakım tedavi yöntemlerini içere
turizm türüdür (Barca vd, 2013). Termal turizm ise doğal şekilde belirli sıcaklığa sahip olarak
yer üstüne çıkan ve belirli mineralleri içeren şifalı suların, şifalı buhar ve çamurların bulunduğu
yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleştirilen turizm türüdür (Albayrak,
2013). Üçüncü yaş (ileri yaş) turizmi ise bakıma muhtaç yaşlı insanların tedavilerinin
sağlanması amacıyla başka yöre veya ülkelere seyahat etmelerinden doğan turizm
faaliyetleridir (Kördeve, 2016).
Sivas ili sahip olduğu kaplıca ve termal kaynaklarla sağlık turizmi açısından belirli bir
potansiyel oluşturmaktadır. Dolayısıyla Sivas’ta fay hatlarına yakın yerlerde bulunan maden
suları ve sıcak sular sağlık turizmi türlerinden özellikle termal turizm açısından önemli bir
eğilim göstermektedir. Bu bağlamda Sivas ilinde bulunan ve sağlık turizmi türlerinden termal
turizm açısından bir potansiyel oluşturan kaplıcalar ve özellikleri şunlardır (Ergün, 2016;
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016a; Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013b; Sivas İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011; Sivas Valiliği, 2011):
Tablo 5. Sivas İlinin Termal Kaynakları
Sıcak Su
Doğal Çıkış
Adı

Bulunduğu
Yer

Sıcaklık
(ºC)

Kullanım Alanı

Kurulu Tesis

Yıldızeli
İlçesi

46-50

Toplam 507 yatak kapasiteli 5 otel,
10 adet prefabrik ünite,
15 yatak kapasiteli 1 adet fizik
tedavi ve rehabilitasyon merkezi
67 adet Termal banyo,
2 adet açık, 2 adet kapalı havuz

Soğuk
Çermik

Merkez
İlçe

28

Tedavi (romatizma, deri ve
kadın hastalıkları, sinir
sistemi, solunum yolu
böbrek ve idrar yolları
rahatsızlıkları, adale
ağrıları)
Dinlenme
Tedavi (romatizma ve sinir
hastalıkları)
Dinlenme

Balıklı
Kaplıca

Kangal
İlçesi

36-37

Sıcak
Çermik

Tedavi (Doktor balıklarla
Cilt hastalıkları)
Dinlenme

OrtaBucak
(Ortaköy)
Çermiği
Alaman
Çermiği
Akçaağıl
Çermiği

2 adet havuz,
10 adet termal banyo
Konaklama tesisi bulunmamaktadır
Toplam 131 odalı 262 yatak
kapasiteli 1 otel
6 adet termal havuz,
16 adet özel banyo,
Restoran,
14 odalı 1 motel ve gazinosu, 1
Havuz

Şarkışla
İlçesi

27-36

Dinlenme

Şarkışla
İlçesi
Suşehri
İlçesi

37

Dinlenme

1 Havuz

40

Dinlenme

1 Havuz

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2011; Sivas Valiliği, 2011
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Yukarıdaki tablo kapsamında termal turizm açısından Kangal Balıklı Kaplıca, Sıcak
Çermik ve Soğuk Çermik’te belirli bir aşamaya kadar tesis çalışmaları gerçekleştirilmiş olup,
etkin ve profesyonel işletmecilik anlayışıyla kurulacak konaklama merkezleri ve rehabilitasyon
merkezleri vb sayesinde bu alanda bir potansiyel oluşturmaktadır. Orta Bucak (Köy) Çermiği,
Alaman Çermiği ve Akçaağıl Çermiği de çok sayıda hastalığın tedavisi amacıyla
kullanılabilecek durumda olup, modern tesislerin inşası ile daha etkin bir yapıya
kavuşabileceklerdir (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2017).
Ayrıca Yıldızeli ilçesinde bulunan Ilıca Çermiği (35ºC), Hamza Şeyh Çermiği (25ºC),
Uyuz Çermik (36,5ºC), ve Gündoğan Çermiği (29ºC), Sivas sınırları içerisinde yer alan
jeotermal alanlardır (Sivas Valiliği, 2011). Bu kaplıcalarda henüz bir tesis bulunmamaktadır.
Kongre Turizmi
Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, Sivas’ın il merkezinde Atatürk Kültür Merkezi ve
Büyük Otel Kongre Salonunda, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yılda yaklaşık on civarında
kongre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Sivas’taki sanayi kuruluşları ve diğer özel sektörlerce
Büyük Otel Kongre Salon’unda yılda yaklaşık 20 civarında kongre gerçekleştirilmektedir.
Buradaki kongre salonlarında simultane (çeviri) imkanı yoktur (Sivas Valiliği 2011).
Gençlik Turizmi
Sivas ilinde henüz aktif olarak gençlik turizmi faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir.
Ancak gençlik turizmi ile ilgili yapılması planlananlar şunlardır (Sivas İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2011); Koyulhisar ormanlarında, Yıldızeli Yavu ormanlarında, Gemerek Cennet
Deresi mevkiinde, Zara Şerefiye ormanında birer orman içi gençlik kampı açılması
sağlanacaktır. Sıcak Çermikte, Divriği Cürek’te, Gürün Gökpınar’da da birer gençlik kampı
açılması sağlanacaktır. Ayrıca Sivas’ta büyük bir gençlik merkezi açılması sağlanacaktır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Günümüzde turistik ürün çeşitlendirmesi ve alternatif turizm faaliyetleri, turizmle
ilgilenen ve turizme yönelen tüm ülkelerin gündemini oluşturmaktadır (Maç, 2006). Bu
bağlamda ülkemizde de alternatif turizm alanlarının desteklenmesi, turizmin
çeşitlendirilmesinde, mevsimsellik sorununun çözümünde ve turizmde sürdürülebilirliğin
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır (TÜSİAD, 2014). Dolayısıyla alternatif turizm
uygulamaları sadece ülke genelinde olmayıp, Sivas gibi doğal ve kültürel kaynak bakımından
zengin tüm yöre, il ve bölgelerde de desteklenip, yerel ve ulusal ekonomi açısından öneminin
farkındalığı sağlanıp, buralara yatırım yapma açısından teşvikler sağlanmaktadır.
Sivas ili, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar bakımından değerlendirildiğinde
alternatif turizm faaliyetleri açısından zengin bir potansiyel ortaya koymaktadır. Sivas’ın doğal
kaynaklarını iklimi, dağları, gölleri, şelaleleri, mağaraları, kaplıcaları, ırmak ve çayları, bitki ve
hayvan türleri oluşturmaktadır. Kültürel kaynaklarını ise soyut ve somut olan kültürel mirası,
anıtları, müzeleri, arkeolojik alanlar, dini yapılar ve kutlamalar, mimari yapısı, festival ve
şenlikleri, el sanatları ve geleneksel mutfağı oluşturmaktadır. Bu kaynaklar kapsamında Sivas
ilinde on iki ay boyunca her mevsimde yapılabilecek doğa ve kültüre dayalı alternatif turizm
türlerinden kültür turizmi, inanç turizmi, termal turizm, kuş gözlemciliği, av turizmi, kış turizmi
ve dağcılık, yayla turizmi, mağara turizmi, su sporları, kamp ve karavan turizmi, kongre turizmi
faaliyetlerinin uygulanabildiği ortaya çıkmıştır.
Sivas, Kültür turizmi açısından, zengin bir potansiyel ortaya koymaktadır. Çünkü Sivas
kurulduğu dönemden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için kültürel kaynak
bakımından zenginliği söz konusudur. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma kültürel
varlıklar bunun en önemli göstergelerini oluşturmaktadır. Özellik Selçuklu döneminden kalma
ve UNESCO’nun koruması altında olan Divriği Ulu Cami, yine Selçuklu ve Osmanlı dönemine
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ait çok sayıdaki camiler, türbeler, Hristiyanlara ait kiliseler, sit alanları ve ören yerleri, kaleleri,
köprüleri, medreseleri hem kültür hem inanç turizmi potansiyelini ortaya koymaktadır. Ayrıca
her yıl 60 civarında düzenlenen şenlik ve festivaller, tescillenmiş Sivas köftesi ve buraya özgü
madımak aşı, sebzeli kebabı ve katmeri ile hem etkinlik hem de gastronomi açından kültür
turizmi çeşitliği söz konusudur.
Sivas ilinde kış turizmi, termal turizm ve kuş gözlemciliği gibi alternatif turizm türlerinde
tesisleşme faaliyetlerinin de gelişmeye başladığı görülmektedir. Özellikle yıldız dağında kış
turizmine ve kış sporlarına yönelik yatırımlar yapılarak pist, otel, restoran kafe gibi tesisler
oluşturulmuştur. Ayrıca Kızıldağ ve İğdir Dağı gibi kış turizmi açısından birer merkez haline
getirilebilecek doğal kaynaklar bulunmaktadır.
Termal turizm kapsamında kaplıcaların bulunduğu merkezlerden özellikle Kangal
Balıklı Çermik, Soğuk ve Sıcak Çermikte otel, rehabilitasyon merkezi, havuz gibi yapılara
yatırım yapılmıştır. Kuş gözlemciliği açısından Tödürge gölüne kuş gözetleme kulesi, Hafik
gölüne ise seyir terası yapılmıştır. Bu turizm türlerinin geliştirilmesi için yeni yatırımların
yapılması gerekmektedir.
Öte yandan gençlik turizmi, kongre turizmi, mağara turizmi ve kamp-karavan turizmi
açısından alternatif turizm potansiyeli olmasına rağmen bu alanlarda henüz tesisleşme ve
gelişme yeterli görülmemektedir. Ancak bu turizm türlerine yönelik planlamalar
bulunmaktadır.
Turizm faaliyetlerinin gelişiminde ulaştırma yollarının da çok büyük etkisi söz konusudur
(Ergün, 2016). Sivas ilinde karayolu ve demiryolu ulaşım sistemlerinden başka havayolu
ulaşımı da mevcut olup, şehir merkezine 23 km uzaklıkta bir havaalanı bulunmaktadır
Dolayısıyla deniz yolu ulaşımı dışında üç ulaşım yolunun Sivas’ta bulunması alternatif turizm
faaliyetlerinin gelişimine çok büyük etkisi söz konusudur.
Sivas ili doğal ve kültürel kaynak bakımından zengin olmasına rağmen tanıtım, altyapı
ve üstyapı bakımından yeterli olmadığı görülmektedir. Tanıtım faaliyetlerini hem kamu hem de
özel sektör tarafından artırılması gerekmektedir. Özellikle sağlık turizmi açısından bakıldığında
tanıtım faaliyetlerinin ve tesisleşmenin yeterli olmadığı görülmektedir. Sağlık turizminde
sadece termal turizmin geliştirildiği, medikal turizm açısından önemli bir gelişimin olmadığı
görülmektedir. Bu faaliyetlerin dengeli gelişimi önerilebilir.
Sivas ilinde alternatif turizm faaliyetleri bilinçli bir şekilde kamu, özel sektör, yerel halk
ve diğer paydaşların da işbirliği ile sürdürülebilir turizm anlayışı içinde gerçekleştirilmelidir.
Sit alanları, avlaklar ve çeşitli hayvan türleri (av hayvanları, doktor balıklar) koruma altına
alınmalıdır.
Sivas ilinde bulunan yöreye özgü diğer değerler de turizm açısından ön plana çıkarılmalı
ve marka haline getirilmelidir. Özellikle sağlık tedavisinde yararlanılan doktor balıklar ve
Sivas’a özgü olan Kangal köpeği gibi değerler ön plana çıkarılarak turizme kazandırılması
sağlanmalıdır.
Sivas ili tarihi ticaret yollarının (İpek Yolu, Kral Yolu) geçtiği güzergâhlar üzerinde
olması nedeniyle bu yol güzergahları arasında kültür turlarını kapsayıcı turizm faaliyetleri
geliştirilebilir. Ayrıca ilde bulunan tarihi han ve kervansaraylar restore edilerek, konaklama ya
da yiyecek-içecek hizmeti veren işletmeler haline dönüştürülebilir. Bu şekilde hem tarihi
yapıtlar korunmuş olur hem de turizme kazandırılmış olur.
Son olarak Sivas’ta alternatif turizm faaliyetlerinin de ekonomik etkisinin farkındalığı
sağlanarak, halkın turizm hakkında eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Sivas
ilinin doğal ve kültürel kaynaklarının yer aldığı turizm haritasının oluşturulması
önerilmektedir.
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ÖZET
Peyzaj; temelini alan kullanımının oluşturduğu, kent kullanıcılarının sağlığı, huzuru ve konforu
için tasarlanan alanların bilimsel ve estetik ilkelerle planlanmasıdır. Kentsel tasarım ise; toplumlar için
kaliteli, işlevsel ve estetik açıdan uygun kentsel alanları oluşturmayı hedefleyen bir disiplindir. Bu
nedenle peyzaj ve kentsel tasarım kavramları kentler için kentsel gelişme bileşenleri kapsamında önemli
ögelerdir. Kentlerin gelişim sürecinde kentsel peyzaj tasarımları önemli rol almaktadır. Kentsel peyzaj
tasarımları yapılırken o kentin doğal ve yapay kimlik özellikleri etkilidir. Doğal kimlik bileşenlerinden
birisi iklimsel özelliklerdir. Soğuk iklime sahip kentler taşıdıkları karakteristik özellikler nedeniyle kış
kentleri olarak tanınmaktadır. Kış kentlerinde kentsel alanların kullanımı soğuk iklim koşulları
nedeniyle zordur. Kış kentlerinde kullanıcılar için kentsel peyzaj kalitesi önem taşımaktadır. Bu
kapsamda Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini içerisinde kentsel peyzaj kalitesini artıran yaklaşımların
sergilenmesi gerekmektedir. Kış kentlerinde kaliteli kentsel peyzaj tasarımları oluşturmak için kent ve
kullanıcılarının bir bütün olarak ele alınması ve iklime duyarlı tasarım çözümleri üretilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışma; kış kentlerinde iklim koşullarının fırsata çevirme konusunda
öneriler geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca kentsel peyzaj kapsamında önemi giderek artan yaşam
kalitesi kavramının kış kentlerine ilişkin planlama süreçlerine uyarlanması amacıyla bir başlangıç
olması düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Kentsel Peyzaj, Kış Kentleri, Peyzaj Tasarımı

WINTER CITIES IN TERMS OF URBAN LANDSCAPE QUALITY
ABSTRACT
Landscaping, which is based on space-use, is the planning of the areas designed for the health,
peace, and comfort of urban users with scientific and aesthetic principles. As for urban design, it is a
discipline that aims to create urban spaces suitable for societies in terms of quality, function, and
aesthetics. Therefore, the concepts of landscape and urban design are important elements within the
scope of urban development components for cities. Urban landscape designs play an important role in
the development process of cities. While designing urban landscapes, the natural and artificial identity
characteristics of the city are effective. One of the components of natural identity is climatic
characteristics. Cities with cold climates are known as winter cities due to their characteristic features.
The use of urban areas in winter cities is difficult due to the cold climate conditions. In winter cities, the
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quality of urban landscape is important for users. In this context, approaches that increase the quality of
urban landscape should be demonstrated within the professional discipline of Landscape Architecture.
In order to create quality urban landscape designs in winter cities, it is necessary to consider the city and
its users as a whole and to produce climate-sensitive design solutions. In this context, the study aims to
develop proposals to turn climate conditions into opportunities in winter cities. It is also considered to
be a beginning to adapt to the growing concept of quality of life to the planning processes of winter
cities in the context of urban landscape.
Keywords: Quality, Urban Landscape, Wınter Cıtıes, Landscape Design

GİRİŞ
Kış mevsimi ve değerleri; kış kentleri kimliğinin en önemli bileşenleridir. Bu bileşenler
kış kentlerinin planlama ve tasarım sürecinde önemle üzerinde durulması gereken unsurlardır.
Kış kentlerinde kent kullanıcılarının kentsel aktivitelerini gerçekleştirmesi iklim koşulları
nedeniyle oldukça güçtür. Kentsel peyzaj tasarımı da tam olarak bu noktada devreye giren
kaliteli kentsel peyzaj alanlarının oluşturulması sağlayan bir eylemler bütünüdür. Kış
kentlerinde kentsel peyzaj tasarımlarında peyzaj kalitesini yükseltmek için gerekli hedeflerin
belirlenmesi amacıyla kurgulanan bu çalışmada iklimsel verilerin kullanımının önemi ve
gerekliliği açıklanmıştır. İklimin olumsuz yönlerinin neden olduğu sorunların çözmek için
iklim verilerinin nasıl değerlendirileceği kentsel peyzaj kalitesi yönünden irdelenmiştir.
Kentsel Peyzaj Tasarımı Ve Kalitesi
“Peyzaj” kelimesi toplumsal kültürümüzde, bilinçaltında “yeşil” olarak tanımlanan şeyler
ile ilişkilendirilmektedir. Mesleki bir disiplin olarak tanımlandığında ise “çevre düzenleme” ya
da “park ve bahçe tasarımı” şeklinde algılanmaktadır. Peyzaj ve bileşenleri kent içerisinde
daima belirleyici rol oynayan bir eylemdir. Kentsel çevrenin bilinçli olarak planlanması sonucu
oluşan kentsel peyzaj, peyzajın kentteki kompozisyonudur (Şahin, 2014). Peyzaj tasarımı
kentlerin gelişiminde ve sürdürülmesinde olumlu etki oluşturmaktadır. Bu kapsamda peyzajı
oluşturan bileşenler ve potansiyelleri kullanılarak kent kullanıcısının boş vakitlerini
geçirebileceği rekreasyon alanları sunan, kenti ve kentliyi aktive eden, kentli olma bilincini
aşılayan bir peyzaj tasarımı gerçekleştirilmelidir (Başer, 2010).
Kentsel peyzaj tasarımında; tasarımı yapılan kente ait dinamiklerin tespit edilmesi ve
tasarım ile bu dinamiklerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Peyzajı tanımlayan bitki örtüsü,
arazi formu gibi doğal veriler kentsel peyzaj tasarımının medikal bileşenleri olarak
görülmektedir (Başer, 2010). Kent içinde peyzajı oluşturan alanlar, kent kullanıcıları tarafından
yoğun olarak kullanılan mekânlardır. Kent peyzajında yerleşim alanları, idari alanlar, ticaret
alanları, endüstri alanları, trafik sistemi, sosyal tesisler gibi birçok birim yer almaktadır. Bu
alanlar toplumun yaşama, çalışma, eğlenme ve dinlenme aktivitelerine olanak sağlamaktadır
(Şahin, 2014). Kentlerde yaşanabilir kaliteli mekânlar yapılırken kent kimliğini oluşturan
unsurlar da değerlendirilmeye alınmalıdır. Kentsel peyzaj tasarımında amaçlanan durum,
kentlerde yaşam kalitesini artıran, estetik ve işlevsel bakımdan kaliteli mekânlar üretmektir.
Kaliteli mekânlar tasarlanırken kentsel açık alanların güvenli, konforlu ve sağlıklı olması
hedeflenmektedir. Kentlerin bu şartları yerine getirebilmeleri için iklimsel verilere dikkat
edilerek, çevresel değerlere saygılı bir şekilde tasarlanmaları gerekir (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009).
Kent içinde kaliteli peyzaj alanları oluştururken o kentin iklimsel özellikleri değerlendirilerek
tasarım yapılmalıdır. İklimsel verilerin başarılı bir biçimde yorumlanması ile kentlinin kentsel
peyzaj alanlarını kullanabilmelerini sağlanmalıdır. İklimin olumsuz etkilerini azaltan doğru
tasarımlar ile kentsel peyzaj alanlarını daha kullanılır hale getirmek mümkündür (Şahin ve
Dostoğlu, 2007). Bu noktadan hareketle kentte kaliteli peyzaj tasarımında ulaşılmak istenen
hedefler şu şekilde sıralanabilir:
 Tasarımlar değişen koşullar dikkate alınarak esnek olmalı, seçenekler üretebilmelidir.
 Kent planlamasında alınan kararlara uygun olmalıdır.

55

56

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

 Tasarımlar yakın çevresi ile bütün olarak yapılmalıdır.
 Artan otopark ihtiyacı, trafik güvenliği ile yaya erişilebilirlik olanaklarının sağlanması
gibi çözüm önerileri getirilebilmelidir.
 Tasarımlar yaşanabilir kaliteli peyzaj alanları sunmalıdır.
 Doğal ve ekolojik veriler göz önüne alınmalıdır.
 Arazi ve iklim koşulları dikkate alınarak alana özgü bitkiler kullanılmalıdır.
 Yapılar dışında kalan boşluklarda kent kullanıcıları için estetik ve kaliteli peyzaj alanları
oluşturulmalıdır (Coşgun, 2013).
Belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan kentsel peyzaj tasarımlarının üst ölçek
kararları ile tam uyumlu olması gerekmektedir. Böylece kentsel peyzajın sürdürülebilirliği ve
planlama-tasarım bağlantısı güçlenmiş olacaktır. Kentsel peyzaj alanları, kentlerin kendi
içlerinde bütünlük kazanmasında önemli bir araçtır ve o kentlerde yaşayanların kültürel
birikimlerini birbirlerine aktardığı alanlardır. Bu alanlarda yenileme ve iyileştirme yapılarak
kentsel peyzaj kalitesini artırmak mümkün olmaktadır.
Kentsel peyzaj alanlarında kalite yaklaşımı kentsel tasarım sürecini doğrudan
yönlendirecek bir niteliktedir. Kentsel peyzaj alanlarının kentliler tarafından kullanımı mekânın
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kentsel peyzaj kalitesi kapsamında kent kullanıcıları çeşitli
haklara sahiptir. Belirtilen bu kentli haklarını kalite boyutları bakımında şöyle
gruplandırabiliriz (Tekeli, 2015):
 Bağlı olma durumunu güçlendiren kimliği olan bir kentte yaşama hakkı.
 Tarihi kentsel doku ile uyumlu yaşanabilir bir kentsel çevrede yaşama hakkı.
 Kentsel alanlarda ulaşımı sağlarken kentlilerin sosyalleşmesini kolaylaştıran ve
çoğaltan bir kentte yaşama hakkı.
 Kenti kullanan herkes için konforlu erişim sağlayan ulaşım sistemine sahip olmak
hakkı.
 Kent kullanıcılarının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerden yararlanabilme
hakkı.
Yukarıda sıralanan kentli hakları kent kullanıcısını temel alan somut bir kavram olarak
değerlendirilmektedir. Bu hakların uygulamaya geçmesi ve pratiğe yansıması için kaliteli
kentsel peyzaj tasarımları yapılmalıdır.
Kentsel Peyzaj Kalitesi Parametreleri
Kalite, kullanıldığı ekonomi, sağlık, eğitim, mimarlık vb. gibi konulara göre farklı
algılanan çok katmanlı bir kavramdır. Lang, kentsel mekânlarda kalite için, insan yaşamına yön
veren temel ihtiyaçların düzenlendiği kuramdan faydalanmıştır. Maslow’un “ihtiyaçlar
hiyerarşisi”ni kuramına göre temel ihtiyaçlar fizyolojik, emniyet ve güvenlik, bağlılık,
saygınlık ve kendini gerçekleştirebilmedir (İnceoğlu ve Aytuğ, 2009).
Kentsel peyzaj kapsamında kalite, kent kullanıcılarının ihtiyaçlarının karşılanmasına
bağlı olarak değişen bir kavramdır. Kaliteyi kentsel mekânda kaliteyi tanımlayan Lynch
“ulaşılabilirlik” ilkesi temel almıştır. Lynch’e göre kaliteli bir kent; kullanıcıların kentin her
alanına kolay ve konforlu ulaşmasını sağlamalıdır. Bu konforlu ulaşım tüm zaman dilimlerinde
devam edebilmelidir. Bir kentte Lynch kentsel kaliteyi ölçebilmek için Tablo 1’de gösterildiği
gibi beş önemli kriter ve iki ana başlık belirlemiştir.
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Tablo.1 Kentsel Alanlarda Kalite Kriterleri
Verimlilik

Adalet
Canlılık
Duygu
Uygun Olma
Erişim
Kontrol

Kaynak: Lynch, 2015.
Kentsel peyzaj alanlarında kalite ve parametrelerini belirlemek için o alanların işlevsel ve
fiziksel özellikleri ile mekânın kimliğini oluşturan unsurlar beraber değerlendirilmelidir.
(Sağlık ve Kelkit, 2017). Kentsel peyzaj kalitesinin artırılması için ilgili disiplinler tarafından
kentsel mekân üzerine yapılacak her müdahale sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlikle
desteklenerek, tüm yaşam çevresine yansıtılması gerekmektedir. Kentsel peyzaj kalitesi
açısından kentsel alanlar algılanabilir, okunaklı ve kent / kimlik bileşenleri ile bütünleyici
olmalıdır (Orhan, 2015). Kaliteli kentsel peyzaj alanları oluşturmak için kent kullanıcılarının
ihtiyaç ve taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Kentsel peyzaj planlaması ve tasarımı
sürecinde kalite bileşenlerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi önemlidir.
Kış Kentleri
Kuzey ülkeleri tarafından tanımlanan kış kenti kavramı 1980li yıllarda gündeme
gelmiştir. Kuzey bölgelerde yer alan ve Ocak ayı sıcaklığının 0º’nin altında olduğu yerleşimler
kış kentleri olarak tanımlanmaktadır (Gürer, 2017). Kış kentleri, kışları soğuk yazları serin olan
iklimin hâkim olduğu yerleşimlerdir. Bu nitelikte olan kentlerde kış dönemi çok soğuk karlı ve
uzun süreli olmakta; yaz dönemi ise serin ve kısa süreli geçmektedir.
Oikarinen (2014)’ın yaklaşımıyla kış kentleri; kuzey ülkelerinde iklime duyarlı tasarımlar
üretmek için ortaya çıkan yeni bir kentleşme hareketidir (Gürer, 2017). Bu yaklaşım
doğrultusunda kış mevsiminde doğru tasarım ile aktivitelerin yeniden düzenlenmesi ile daha
kaliteli kentsel peyzaj alanlarının oluşturulması kentli hakları kapsamında önemli bir ihtiyaçtır.
Kış Kentlerinde Kentsel Peyzaj Kalitesi Yaklaşımı
Kış kentlerinde iklime uygun olmayan, sosyal etkileşime olanak vermeyen yapılar ve
kentsel doku üretimi bir sorun olarak durmaktadır (Tasarım Raporu, 2017). Bu sorun kış
kentlerinde kentsel peyzaj kalitesi gerekliliğinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kış kentleri
için yapılan planlama ve tasarım temelli çalışmalarda kentsel peyzaj alanları kapsamında
kaliteli çözümler üretilmelidir. Bu bağlamda kış kentlerinin içinde bulunduğu iklim ve coğrafi
şartlar dikkate alınmalıdır.
Kentin sahip olduğu iklimin analiz ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan çalışmalar ile
mekânsal kentsel iklim haritaları oluşturulmalıdır. Kentsel iklim haritaları iklim özellikleri,
arazi kullanımları, yeşil alanlar ve plan kararları olmak üzere birçok veriyi kapsamaktadır
(Dursun vd., 2016). Tüm bu bilgileri içeren haritalar planlama ve tasarım çalışmalarında yer
alan uzmanlar için karar aşamasında rehber niteliği taşımaktadır. Kış kentleri için önerilen
tasarımlarda iklimsel koşullara ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren yaklaşımlar sunulmalıdır.
Peyzaj tasarımları kentlerde çevreye duyarlı bir yaşam ortamı oluşturma amacını taşımalıdır.
İklime duyarlı kentsel peyzaj kalitesi yönünden güçlü mekânlar tasarlanması gerekmektedir.
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AMAÇ
Kış kentlerine ilişkin çalışmalarda planlama ve tasarım kapsamında kaliteli kullanım
olanaklarına önem ve öncelik verilmesi gerekmektedir. Kış kentleri için ortak çözüm arayışları
ve kentsel peyzaj kalitesi önerilerinin geliştirilmesi hedeflemiştir. Bu noktadan hareketle,
çalışmanın amacı; kış mevsiminin yarattığı zorlu çevresel koşulları azaltmaya yönelik kentsel
planlama ve tasarımlar nasıl yapılmalı, kentsel peyzaj kalitesi nasıl artırılmalı sorularını
cevaplamaktır. Bu sorular cevaplanırken iklimsel verilerin planlamacı ve tasarımcılar
tarafından çalışmalarına dahil edilmesinin gerekliliği görülmektedir. Bu bağlamda çalışma; kış
kentlerinde iklim koşularının algılanma biçimini değiştirmek ve bu koşulları fırsata çevirme
konusunda yerel yönetimlere öneriler geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca kentsel peyzaj
kapsamında önemi giderek artan yaşam kalitesi kavramının kış kentlerine ilişkin planlama
süreçlerine uyarlanması amacıyla bir başlangıç olması düşünülmüştür.
KAPSAM
“Kentsel peyzaj kalitesi yönünden kış kentleri” isimli çalışma bir kavramsal çalışma
niteliğindedir. Çalışma kapsamında; amacı doğrultusunda, kış kentlerinde iklime duyarlı kentli
hakları yaklaşımıyla kaliteli kentsel peyzaj tasarımları için öneriler sunulmuştur. İklim ve
bileşenlerinin peyzaj tasarım aşamasında yönlendirici etkisi ve önemi belirlenmiştir. Kış
kentlerinde olumsuz algılanan iklim özelliklerinin iyi yönde kullanılmasına fırsat veren çözüm
arayışlarında bulunulmuştur. Çalışmada kış kentlerinde soğuk iklim özelliklerinin planlama,
tasarım ve kalite kavramları ile etkileşimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada araştırma yöntemlerinden veri toplama, analiz ve değerlendirme
kullanılmıştır. Peyzaj, kentsel peyzaj, kentsel tasarım, kentli hakları ile kış kentleri kavramları
hakkında literatür taraması yapılmış olup kuramsal anlatımlar ve çıkarımlar aktarılmaya
çalışılmıştır. Kullanılan yöntemler doğrultusunda peyzaj kalite parametreleri belirlenmiş ve kış
kentlerinde iklime duyarlı kentsel peyzaj tasarımlarında kalite yaklaşımları sergilenmiştir.
SONUÇ
Soğuk iklim kuşağında bulunan kentlerde yukarıda sözü edilen bilgiler ışığında kentsel
peyzaj kalitesine ulaşabilmek için çeşitli kriterler bulunmaktadır. Kaliteyi sağlayabilmek adına
kentsel planlama ve tasarım boyutunda öneriler şu şekilde sıralanabilir (Coşgun (2013), Dursun
ve Yavaş (2017) ile Yılmaz (2016)’dan yararlanılarak hazırlanmıştır).
 Kış kentlerinde yerel yönetimlerin planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında
etkinliğinin net biçimde sağlanması gerekmektedir.
 Kış döneminde kar sorununa kentsel peyzaj düzeyinde çözümler bulan çeşitli tasarım
önerileri geliştirilmelidir.
 Kış kentleri için önerilen kaliteli kentsel peyzaj tasarım kararlarının dört mevsimi (yılın
tüm dönemleri) kapsaması gerekmektedir.
 Kış kentlerinde kent içi sirkülasyon ağını ve kentsel açık alanlar ile rekreasyon alanlarını
kapsayacak şekilde planlamalar yapılmalıdır.
 Kent kullanıcılarını kışın soğuk ve karamsar etkisinden uzaklaştırmak amacıyla sosyal
aktivitelerini gerçekleştirebileceği alanlar planlanmalıdır.
 Kış kentlerinde iklimsel verileri o kent için fırsata dönüştüren kentsel peyzaj alanlarına
yer verilmelidir.
 Buz pateni, kayak, kızak ve kar borusu gibi mevcut kış sporları özelliklerini rekreasyon
alanlarına adapte etmek için yöntemler geliştirilmelidir.
 Kardan buz heykelleri, buz kaleleri, kar tasarımları gibi geçici, eşsiz ve eğlenceli
sergiler için uygun alanlar tahsis edilmelidir.
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Kış mevsimi ile ilişkili organizasyonlar düzenlenerek ulaşılabilir kaliteli kentsel peyzaj
alanları oluşturulmalıdır.
 Kış turizm merkezi potansiyeline sahip kış kentlerinde kış oyunları ve olimpiyatları gibi
etkinlikler düzenlenerek birçok yerli ve yabancı turiste kenti tanıma ve tanıtma imkânı
verilmelidir.
Kış kentlerinde doğal peyzaj görselliği kentli hakları açısından kullanıcılar için bir gerekliliktir.
Doğal peyzaj alanları kent kullanıcılarını ruhsal anlamda olumlu etkilemektedir. Bu bakış açısı
ile kış kentlerinde kaliteli bitkisel tasarım yapılmalıdır. Bitkisel tasarım boyutunda öneriler ise
şöyle sıralanabilir:
 Tasarımda sürdürülebilirliği sağlamak için doğal bitki örtüsüne uygun, bakımı kolay
olan türler tercih edilmelidir.
 Kış kentlerinde soğuk iklimi temsil eden türler kullanılmalıdır. Kent peyzajında
özellikle kent girişleri ve ulaşım akslarında simgesel bitki türleri tercih edilmelidir.
 Kış kentlerinde yeşil alanlar soğuk rüzgârlara paralel olmayacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
 Yoğun ve her daim yeşil olan bitkisel alanlar, kent kullanıcılarını rüzgârın soğutma
etkilerinden koruyan “rüzgâr süngeri” olarak kullanılabilir.
 Kentsel peyzaj tasarımında ulaşım aksları boyunca buzlanmayı azaltan yaprak döken
bitki türleri tercih edilmelidir.
 Uzun dönem kış mevsimi yaşandığı için renk ve meyve gibi çekici veya kullanışlı kış
özellikleri sunan bitki türleri seçilmelidir.
 Kent içi boşlukları tanımlamak ve rüzgârları engellemek için çim tepeleri, banketler ve
bitki örtüleri kullanılmalıdır. Çim tepeleri ve banketler kayma alanları oluşturmak için
de tercih edilmelidir. Bir kentsel alanın doğal topoğrafyası, kızakla kayma alanları için
fırsatlar sağlayabilir.
 Kış kentleri için yapılan bitkisel tasarımda yaban hayatının beslenme ve barınmasına
katkı veren çözümlere yer verilmelidir.
Önerilen tüm tasarım kriterlerinde temel amaç, planlama ve tasarıma etki eden iklimsel verilerin
saptanması ve iklimin olumlu yönde geliştirilerek kent kullanıcılarına peyzaj alanlarında
kaliteli yaşatmaktır.
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ÖZET
Turizm sektöründe destinasyonlar birer turistik üründür ve turistik üretim ile tüketime ev sahipliği
yaparlar. Turistlerin tatil yaptıkları coğrafi mekanlar olan destinasyonlar da marka olabilmektedirler.
Markalaşan destinasyonlar benzer turistik ürünlere sahip olan rakiplerinden bir adım öne
geçebilmektedir. Bu bağlamda destinasyonların markalaşmasına ve böylece daha rahat pazarlanması
için destinasyonları rakiplerinden ayırt etmeye ve kendine has özelliklerini ön plana çıkarmaya yönelik
destinasyon kişiliği çalışmaları yapılmaktadır. Destinasyon kişiliği, destinasyonların birer insanmış gibi
insana has kişilik özellikleriyle nitelenerek somut bir şekle büründürülmesi şeklinde
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin öncü kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ
destinasyonunun destinasyon kişiliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik Uludağ kayak
destinasyonuna ilişkin Tripadvisor.com sitesindeki yorumların içerik analizi yapılmıştır. Yapılan içerik
analizi neticesinde Uludağ destinasyonunun kişiliği samimiyet, heyecan, yetkinlik-entelektüellik ve
sertlik olmak üzere dört kişilik boyutunda tespit edilmiştir. Ulaşılan bulgular, ziyaretçilerin ağırlıklı
olarak Uludağ destinasyonunu sert bir destinasyon olarak nitelediklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Destinasyon, Destinasyon Kişiliği, Tripadvisor, Uludağ.

A STUDY ON DETERMINING THE DESTINATION PERSONALITY
OF ULUDAG AS A WINTER TOURISM CENTER
ABSTRACT
Destinations are the tourism products that hosts touristic production and consumption, in the
tourism sector. Geographical places as destinations, where tourists spend their holidays, can also
become brand. Branded destinations can be one step ahead of their competitors which produces similar
tourist products. In this context, efforts are being made to distinguish destinations from their
competitors. Thus, to be able to become brand and better market, destination personality studies are
being done to distinguish destinations from their competitors and to bring their own characteristics to
the forefront. Destination personality is evaluated as a concrete way of characterizing destinations with
personality characteristics such as human beings. In this study, it is aimed to determine the destination
personality of Uludag which is one of the leading winter tourism center in Turkey. Parallel to this aim,
the content analysis of comments on Tripadvisor.com web site about Uludag ski destination has been
made. As a result of the content analysis, the personality of the Uludağ ski destination has been
determined in four dimensions including sincerity, excitement, competence-sophistication and hardness.
The findings indicate that the visitors modificate Uludağ ski destination as a hard destination.
Keywords: Marketing, Destination, Destination Personality, Tripadvisor, Uludag.
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GİRİŞ
Günümüzde destinasyonların çeşitli turistik ürünlere sahip oldukları görülmektedir.
Turizm pazarlamacıları, destinasyonların sahip olduğu turistik ürünler üzerinden
destinasyonları da pazarlayabilmektedir. Dolayısıyla destinasyonların da tıpkı turizm
işletmeleri gibi rekabet halinde oldukları görülmektedir. Destinasyonların diğer
destinasyonlardan üstün özelliklerinin ön plana çıkarılmasına yönelik değişik çalışmaların
yapıldığı gözlemlenebilmektedir (Artuğer ve Çetinsöz, 2014; Papadimitrou ve diğerleri, 2014;
Atay ve Dülgaroğlu, 2017). Bu bağlamda, destinasyon markalaşması da öne çıkan
çalışmalardan birisidir. Destinasyonlar bir marka haline getirilebileceği için markalaşmanın
destinasyonları rakiplerine karşı üstün kılabildikleri söylenebilir.
Destinasyonların sahip olduğu kişilik özelliklerinin tespit edilmesi markalaşma sürecinde
avantaj sağlayabilmektedir. Destinasyon kişiliği, bir destinasyonu insana ait sıfatlarla
nitelendirerek, ziyaretçilerin zihninde daha çarpıcı bir hal alabilmesini sağlayabilmektedir
(Gomez Aguilar vd., 2014). Bu bağlamda çalışma, Uludağ kayak destinasyonunun kişilik
özelliklerinin tespit edilerek, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak destinasyonun
geliştirilmesine ve pazarlanmasını katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kış Turizmi
Kış tur zm , kar yağışı le lg l olarak volkan k dağların kar yağışı alan yerler nde yapılan
b r tur zm çeş d d r (Doğaner, 2001). Kayak sporunu yapmaya müsa t, kar şartlarının ve eğ m
alanlarının uygun olduğu yerlere yönel k seyahatler, geceleme, d nlenme, yeme- çme, rekreat f
faal yetlerde bulunma, gezme-görme vb. etk nl klerden meydana gelen ve sadece yılın bel rl
aylarında yararlanılab len faal yetlerd r (İlban ve Kaşlı, 2008: 321). TURSAB ver ler ne göre
Türk ye’de Kültür ve Tur zm Bakanlığı’na kayıtlı kayak merkezler n n sayısı 28, buna Tur zm
Bakanlığı belgel olmayan ancak farklı dareler tarafından kayak merkez olarak bel rlenen ya
da hedef göster len alanlar da eklen nce bu sayı 51’d r. Tur zm Bakanlığı belgel 28 tes ste 9
b n 549 yatak kapas tes vardır. Türk ye kayak merkez sayısında dünyada 18’ nc sırada yer
almaktadır (TÜRSAB, 2014).
Uludağ Destinasyonu
Bursa'nın 36 km. güney nde olan Uludağ, Türk ye’n n en çok z yaret ed len kayak
merkez d r. Flora ve fauna çeş tl l ğ yle 1961 yılında m ll park olarak lan ed len alan, sadece
kış tur zm kapsamında değ l, ayrıca yazın da kampçılık, trekk ng ve günüb rl k p kn k g b
faal yetler n yoğun b r şek lde yapıldığı alandır. Ant k dönemde heredot (mö. 490-420)
“H stor a” adlı k tabında bu dağı, Olympos, Mısırlılar “M smos”, Romalılar Calbyeers,
B zanslılar “Mysolymp”, Osmanlı Keş ş Dağı ve son olarak da 1925 yılında Bursa V layet
Coğrafya Cem yet tarafından “Uludağ” olarak adlandırmışlardır (Bursa Val l ğ , 2013: 154).
Uludağ’da lk kış tur zm bağlamında kayak etk nl kler 1960 yılında gerçekleşm şt r ve
kış tur zm ne yönel k b rçok lkler Uludağ’da gerçekleşm şt r (Doğaner, 1997); Kış tur zm
alanına hel kopterle taşımacılık, kış tur zm alanına şeh r merkez nden telefer kle lk ulaşım
(1963 yılında) ve Türk ye’de lk mekan k tes s (telesk , teles yej, kar mak nası, kar motos klet ,
p st ez c ler ) 1950’l yıllarda Uludağ’da gerçekleşm şt r. Günümüzde Uludağ’ın mevcut
mekan k tes s 20 adet toplamda saatte 15000 k ş ye h zmet vereb lecek
kapas teded r.(TÜRSAB, 2014).
Uludağ’ın en yüksek noktası 2543 metre le Ulu doruktur. Uludağ meteoroloj
stasyonuna göre, Uludağ’a yılda 63 gün kar yağmakta, kar kalınlığı ortalama 3-4 metre olmakta
ve karın yerde kaldığı ortalama gün sayısı 178 gün olmaktadır (Güral, 2001; Bursa Kültür
Tur zm Müdürlüğü [BKTM], 2018a; Atasoy vd., 2009). Uludağ’da konaklama tes sler
ortalama 1900m yükselt de yer almakta ve yatak kapas tes 2005 yılı ver ler ne göre 2000’ 14
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konuk ev nde ve 2546’s 1188 otel odasında olmak üzere toplam 4546 yatak ken (Atasoy vd.,
2009), 2016 yılı ver ler ne göre bu sayı bakanlık belgel otellerde toplam 819 odada 1737 yatak
(BKTM, 2018b) ve beled ye belgel 1172 odada 3107 yatak olmak üzere 4840 yataktır (BKTM,
2018c).
Uludağ kayak alanı 1800-2000m arasında yer almakta, 11 adet kayak p st n n toplam
uzunluğu 18514 metred r. Uludağ’da kış tur zm mevs m karın yerde kalma süres ne bağlı
olarak 15 aralık 30 mart tar hler arasında 106 gündür (Atasoy vd., 2009: 53). 1995 yılında
Uludağ Türk ye’de kış tur zm ne katılanların %70’ n konaklatmıştır ve bu oran 40905 yerl ve
1055 yabancı olmak üzere 41960 k ş d r (Doğaner, 1997). 2005 yılı z yaretç sayılarına
baktığımızda Uludağ’ı z yaret eden k ş sayısı 32177 yerl ve 7777 yabancı olmak üzere 39954
k ş (Atasoy vd., 2009) ken 2014 yılında bu sayı 110762 yerl ve 22281 yabancı olmak üzere
133043 k ş ye ulaşmıştır (Şah n, 2015).
Destinasyon Kişiliği
Literatürdeki tanımlara bakıldığında, destinasyon kavramı, turistik çekim yeri (Çakıcı ve
Aksu, 2007), ziyaret edilen yer (Atay, 2003) ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bölge
(Kozak, 2008) olarak ifade edilmektedir. İlgili tanımlar değerlendirildiğinde destinasyon;
“turistik açıdan çekici olabilecek altyapı ve üstyapı kaynaklarını elinde bulunduran, turistin tatil
ihtiyacını karşılamak için boş zamanını değerlendirebileceği kültürel ya da doğal zenginliklere
sahip olan kıta, ülke, şehir, yöre veya çekim öğesi olan coğrafi bir yer” şeklinde tanımlanabilir.
Turizm endüstrisinin dünya genelinde süratli bir şekilde büyüme göstermesi sebebiyle,
turizm pazarlamasında bazı sorunların boy gösterdiği görülmektedir. Dünya genelinde turistik
açıdan çekiciliğe sahip destinasyonların sayıca artış göstermesi, ziyaretçiler açısından
destinasyon seçimi sürecinde karar verme eylemini zorlaştırabilmektedir. Bunun yanında,
harcanabilir kişisel gelirin artış göstermesi, medyanın etkisi, boş zamanın eskiye kıyasla artması
ve daha gelişmiş ulaşım ağlarının ortaya çıkması, destinasyonlar arasındaki rekabetin de artış
göstermesine sebep olmuştur (Artuğer ve Ercan, 2015).
Destinasyonların her birinde diğerlerinin sahip olmadığı birtakım turistik çekicilikler
bulunabilmektedir. Yoğunlaşan rekabet ortamından dolayı destinasyonların rekabet avantajını
yakalamaları için, hem farklılaştırılması hem de kendine has özelliklerinin tanıtılması zorunlu
bir hale dönüşmüştür (Kumar ve Nayak, 2014). Bu kapsamda, destinasyonlara gelen
ziyaretçilerin zihinlerinde destinasyonun diğerlerinden farklı bir şekilde konumlandırılması çok
önemlidir.
Destinasyonlar rakiplerinden farklılaştırılarak markalaşabilir ve böylece rekabet avantajı
ele geçirebilir (Gomez Aguilar vd., 2014). Destinasyonlar markalaşma yolunda kişilikleriyle ön
plana çıkarılabilir. Destinasyon kişiliği, destinasyon markalaşmasının sağlanması, turistlerin bir
destinasyonu somut bir şekilde algılaması ve destinasyon için özgün bir kimlik oluşturulması
sürecinde kullanışlı bir araç olarak görülmektedir (Ekinci ve Hosany, 2006). Destinasyon
kişiliği, bir destinasyonun insana özgü kişilik özellikleriyle nitelenerek daha somut bir hale
getirilmesini ifade etmektedir.
Bir destinasyonun kişilik özellikleri yerel halk, konaklama tesisi çalışanları, restoranlar
ve turistik çekim kaynakları ile doğrulan bir ilişki olabilir. Tüm bu öğelerin destinasyon kişiliği
tespit etme sürecinde katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Tatil için seyahat motivasyonuna
sahip turistler mavi denizlere, doğal güzelliklere ve tertemiz sahillere sahip olan birçok
destinasyon bulabilmektedir. Destinasyon pazarlamasında bu gibi özelliklerin kullanımı
destinasyonların rakipleri karşısında rekabet avantajını yakalamasında yeterince yardımcı
olmaz (Usakli ve Baloglu, 2011: 115). Bundan dolayı destinasyon kişiliklerinin tespit edilmesi,
rakiplerinden bir adım öne geçmeleri için önemli bir faktör olarak görülebilir.
Literatürde destinasyonların kişiliğinin tespit edilmesine ilişkin birçok çalışma yer
almaktadır. Bu konuda gerçekleştirilen çalışma sayısının git gide artış gösterdiği görülmektedir.
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Ekinci ve Hosany (2006), Aaker’in (1997) marka kişiliği ölçeğini destinasyona ilk kez
uyarlayarak destinasyon kişiliğini ölçen araştırmacılar olarak literatürde yer bulduğu
görülmektedir. Ekinci ve Hosany, marka kişiliğini destinasyona uyarlayarak farklı iki örneklem
grubu üzerinde çalışma yürütmüşlerdir. Yazarlar uluslararası seyahat faaliyeti gerçekleştiren
turistlerin yanında İngiliz turistleri örneklem olarak aldıkları çalışmada, destinasyon kişiliğini
üç boyutta tespit etmişlerdir. Bu boyutlar; heyecanlı, samimiyet ve eğlenceli olarak
saptanmıştır. Hosany ve diğerleri (2007), gerçekleştirdikleri çalışmada destinasyon kişiliğini
Aaker’in marka kişiliği ölçeğini kullanarak tespit etmişlerdir. Yazarlar, 42 ifadeden 27 ifadenin
turistik destinasyonlara uygun olduğunu saptamışlar ve destinasyon kişiliğini beş boyutta tespit
etmişlerdir. Bu boyutlar; heyecanlı, samimiyet, sertlik, entelektüel ve yeterlilik olarak
literatürde yer almıştır. Aaker’in marka kişiliği ölçeği kullanarak farklı destinasyonlarda
gerçekleştirilen destinasyon kişiliği çalışmalarından bazıları şu şekilde özetlenebilir:
Sahin ve Baloğlu (2011), gerçekleştirmiş oldukları araştırmada İstanbul’un destinasyon
kişiliğini 23 ifade ile tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda İstanbul’un destinasyon kişiliği;
orijinal ve canlı, samimiyet, havalı ve modaya uygun, rekabetçi, modern ve eğlenceli olmak
üzere beş boyutla tespit edilmiştir. Usakli ve Baloğlu (2011), Las Vegas’ı ziyaret eden 368
kişiyi örneklem grubu olarak aldıkları çalışmalarında, Las Vegas’ın destinasyon kişiliğini beş
boyutta tespit etmişlerdir. Ortaya çıkan beş boyut; canlı, çağdaş, entelektüel, yetkinlik ve
samimiyettir. Sop ve diğerleri (2012), gerçekleştirdikleri çalışmada Bodrum’un destinasyon
kişiliğini dinamizm, samimiyet, yetkinlik ve entelektüellik olarak dört boyutta tespit
etmişlerdir. Xie ve Lee (2013), yaptıkları araştırma Çin’in başkenti Pekin’in destinasyon
kişiliğini; heyecanlı, entelektüel, sert ve yeterlilik olmak üzere dört boyuta tespit etmişlerdir.
Artuğer ve Çetinsöz (2014), gerçekleştirdikleri çalışmada Alanya’nın destinasyon kişiliğini;
heyecanlı, sert, yeterlilik ve samimiyet olarak dört boyutta tespit etmişlerdir. Papadimitrou ve
diğerleri (2014), gerçekleştirdikleri araştırmada Atina’nın destinasyon kişiliğini; heyecanlı ve
samimiyet olmak üzere iki boyutta tespit etmişlerdir. Dülgaroğlu (2017), gerçekleştirdiği
destinasyon kişiliği araştırmasında Cunda Adası’nın destinasyon kişiliğini yetkinlik,
samimiyet, seçkinlik, dinamizm ve modernlik olmak üzere beş boyutta tespit etmiştir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada verilerin analizi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bilindiği gibi nitel araştırmalar katılımcıların olaylara bakışlarını anlama ve
yansıtma üzerine yoğunlaşılan araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizi
söylemlerin, kayıtların ya da yayınların anlaşılabilmesi ve karşılaştırılabilmesi için kullanılan
bir tekniktir. Buradaki amaç dokümandaki, belgedeki mesajın ve yorumun sistemsel bir şekilde
tanımlanmasıdır (Arıkan, 2013: 21). Dolayısıyla içerik analizi, araştırmacıyı elde edilen verilere
hakim olmasını sağlamakta ve verilerin diğer aşamalar için kullanımını kolaylaştırmaktadır
(Coşkun vd., 2015).
Bu çalışmada Uludağ destinasyonunun destinasyon kişiliği Aaker’ın (1997) marka
kişiliği ölçeği referans alınıp temalar ve alt temalar belirlenmiş, ölçekteki ifadeleri temsil eden
sözcük ve sözcük grupları önceden belirlenmiş olan kavramlara göre gerçekleştirilen kodlama
yöntemine göre kodlanmıştır. Strauss ve Corbin’e (1990) göre, önceden belirlenmiş olan
kavramlara göre gerçekleştirilen kodlama yöntemi de verileri kodlama biçimleri arasında yer
almaktadır. Destinasyonu daha önce ziyaret etmiş olan turistlerin 6 Şubat 2014 ile 22 Aralık
2017 tarihleri arasında destinasyona ilişkin dünyanın önde gelen internetteki seyahat
sitelerinden www.tripadvisor.com web sitesinde yazmış oldukları 198 yorum tek tek
incelenerek analize tabi tutulmuştur. Yazılan yorumlar Aaker’in marka kişiliği ölçeğindeki 42
ifadeye göre değerlendirilmiş ve bu yorumlarda ölçekteki ifadeleri yansıtan sözcüklere veya
sözcük gruplarına 1’er puan verilmiştir. Daha sonra tüm yorumlar incelenerek verilen puanlar
toplanıp bir tablo oluşturulmuştur. Uludağ’ın destinasyon kişiliğini tespit edebilmek adına 42
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İfadeye verilen puanların aritmetik ortalaması hesaplanarak 10.9 bulunmuştur. Tabloda 11
puanın altındaki ifadeler ortalamanın altında kaldığı için, Uludağ’ın destinasyon kişiliğini
yansıtmadığı varsayılarak tablodan çıkarılmıştır. Oluşturulan tabloda 11 puan ve üstündeki
ifadeler literatürdeki çalışmalar referans alınarak boyutlara ayrılmış ve böylece Uludağ
destinasyonunun kişiliği ve boyutları tespit edilmiştir.
Çalışmada iç geçerlik ve dış geçerliğin sağlanmasında uzman görüşünden
yararlanılmıştır. İç güvenirlik ve dış güvenirlik ise, veriler tekrar analiz edilip aynı sonuçlar
elde edilerek sağlanmıştır.
BULGULAR
Aaker’in marka kişiliği ölçeğindeki 42 ifade ve Uludağ destinasyonu için yapılan
puanlama Tablo 1’de görülmektedir. Uludağ kayak destinasyonunu daha önce ziyaret etmiş
olan ziyaretçilerin destinasyona ilişkin Tripadvisor.com sitesinde yazmış oldukları yorumların
içeriklerinin puanlamasına bakıldığında en çok puanı “üst sınıf” ve “sert” ifadeleri almıştır. Bu
ifadeleri “sıkı”, “heyecan verici”, “aile yönlü”, “teknik” ve “neşeli” ifadeleri izlemiştir. En az
puanı ise “mütevazi”, “dürüst”, “duygusal” ve “kadınsı” ifadeleri almıştır.
Tablo 1. Marka Kişiliği Ölçeğindeki İfadeler ve Uludağ Destinasyonu Kişilik İfade Puanları
İfade

Gerçekçi

Mütevazi

Dürüst

Samimi

Gerçek

Toplam

8

Aile
yönlü
23

Puan

2

2

7

9

51

İfade

Sağlıklı

Orijinal

Neşeli

Duygusal

Atılgan

+

Puan
İfade

5
Modern

20
Heyecan
verici

21
Canlı

3
Soğukkanlı

Arkadaş
canlısı
5
Genç

9
Hayal
gücü
olan

63
+

Puan
İfade

6
Eşsiz

23
Güncel

21
Bağımsız

9
Çağdaş

9
Güvenilir

8
Çalışkan

76
+

Puan
İfade

12
Emin

7
Zeki

6
Teknik

12
Kurumsal

14
Başarılı

6
Lider

57
+

Puan
İfade

5
Kendine
güvenen

4
Üst sınıf

21
Cazibeli

8
Çekici

9
Sevimli

20
Kadınsı

67
+

Puan
İfade

4
Düzgün

28
Dışsal

4
Maskülen

8
Batılı

7
Sıkı

3
Sert

54
+

8

9

25

28

93
461

Puan
Toplam

16
7
İfade sayısı: 42
Aritmetik ortalama: 461/42 = 10.9

Aaker'in belirlediği 42 ifadeye verilen puanların aritmetik ortalaması tüm ifadelerin
toplam puanı(461), ifade sayısına(42) bölünerek bulunmuştur. Bulunan değer 10.9’dur.
Aritmetik ortalama puanının üstündeki ifadeler değerlendirmeye alınarak Uludağ’ın
destinasyon kişiliğini ifade eden boyutlar ve ifadeler Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Uludağ’ın Destinasyon Kişiliği Boyutları ve İfadeleri
Samimiyet

Heyecan

YetkinlikEntelektüellik

Sertlik

Aile yönlü
23

Orijinal
20

Neşeli
21

Heyecan
verici
23

Canlı
21

Eşsiz
12

Güvenilir
14

Teknik
21

Maskülen
16

Sıkı
25

Lider
20

Toplam

Aritmetik
Ortalama

64

21,3

68

17

83

20,7

69

23

Çağdaş
12

Üstsınıf
28

Sert
28

Bu çalışmada, Uludağ’ın destinasyon kişiliğinin dört boyuttan ve on dört ifadeden
oluştuğu tespit edilmiştir. Uludağ’ın destinasyon kişiliğinde en yüksek ortalamaya sahip boyut,
üç ifadeden oluşan “sertlik” boyutu olmuştur. En düşük ortalamaya sahip boyut ise dört
ifadeden oluşan “heyecan” boyutu olmuştur.
Uludağ’ın destinasyon kişiliği belirlenirken açığa çıkan boyutlar içeriğindeki ifadeler baz
alınıp daha önceki çalışmalar referans alınarak isimlendirilmiştir. Aile yönlü, orijinal, neşeli
ifadeleri Aaker’in ölçeğinde de “samimiyet” boyutunun altında yer almaktadır. Heyecan verici,
canlı, eşsiz ve çağdaş ifadeleri de Aaker’in ölçeğinde “heyecan” boyutunda yer almaktadır.
Güvenilir, teknik, lider ve üst sınıf ifadeleri aynı ölçekte “yetkinlik” ve “entelektüellik”
boyutlarında yer almaktadır. Uludağ’ın destinasyon kişiliğinin üçüncü boyutundaki ifadeler iki
boyutu da kapsadığı için bu boyuta da “yetkinlik-entelektüellik” adı verilmiştir. Maskülen, sıkı
ve sert ifadeleri ise yine Aaker’in ölçeğinde “sertlik” boyutunun altında yer almaktadır.
Uludağ’ın destinasyon kişiliği belirlenirken ifadelerin Tablo 2’deki sayısal değerlerinin
açığa çıkarılmasında kodlama tekniği kullanılmıştır. Kişilik ifadelerinin Tablo 2’deki sayısal
değerleri almasında Tablo 3’deki sözcüklerden ve sözcük gruplarından faydalanılmıştır.
İncelenen yorumlarda Tablo 3’de yer alan her sözcüğe veya sözcük grubuna aynı satırdaki
kişilik ifadesi için “1” sayısal değeri verilerek Uludağ’ın kişilik boyutlarını ve ifadelerini
gösteren Tablo 2’deki sayısal değerler bulunmuştur.
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Tablo 3. Uludağ’ın Kişilik İfadelerinde Sayısal Değer Gören Sözcük ve Sözcük Grupları
Boyutlar

İfadeler
Aile yönlü

Samimiyet

Orijinal
Neşeli

Heyecan

Heyecan
verici
Canlı
Eşsiz
Çağdaş
Güvenilir

YetkinlikEntelektüellik

Sertlik

Teknik
Lider
Üstsınıf
Maskülen
Sıkı
Sert

Sözcük ve Sözcük Grupları
Çocuklu aileler, ailece, aileler için, çocuklar için, ailevi,
çocuklarla beraber, balayı için.
Kendine özgü, yakın, doğası eşsiz, farklı, eşi benzeri yok,
sportif.
Eğlenceli, neşeli, zevkli, çok eğlendik, düşmek bile
zevkli.
Heyecan verici, çok güzel, harika, müthiş, riskli, dikkatli
olun.
Canlı, kalabalık, çok sıra var, hareketli.
Eşi benzeri yok, çevredekilerin en iyisi, popüler, doğa
harikası, eşsiz manzara.
Çalışanlar saygılı, her kesimden insan mevcut, rahat.
Güven veren, emniyetli, kaliteli, çok güvenli, sağlam,
sağlıkçılar her yerde.
Kaymayı bilmeli, kayak malzemeleri, kayak eğitimi,
uygun pistler mevcut, teleferik, bilgili.
En iyi kayak merkezi, rakipsiz, en pahalısı.
Çok pahalı, zengin işi, kaliteli, entelektüel, elit, el yakan.
Güç gerektiren, erkek işi, erkek sporu, kocanızla gidin.
Soğuk, sıkı giyinin, zor, tehlikeli, pistler kısa.
Engebeli, yolları kötü, çok soğuk, pahalı, yorucu.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Gerçekleştirilen bu çalışmayla birlikte Uludağ kayak destinasyonunda pazarlama
etkinliklerini yürütenlere yardımcı olabilecek bulgular ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada ortaya
konulan bulgular yardımıyla Uludağ destinasyonuyla ilgili paydaşlar turistik ürünlerini
somutlaştırarak daha etkin pazarlama yapabilirler.
Bu çalışmada, Uludağ destinasyonunun destinasyon kişiliğinin dört boyuttan oluştuğu tespit
edilmiştir. Bu boyutlar “samimiyet”, “heyecan”, “yetkinlik-entelektüellik” ve “sertlik” kişilik
boyutlarıdır. Bu boyutlar arasından “samimiyet” boyutunda en yüksek puanı “aile yönlü”
ifadesi almıştır. “Heyecan” boyutunda en yüksek puanı “heyecan verici” ifadesi almıştır.
“Yetkinlik-entelektüellik” boyutunda en yüksek puanı “üst sınıf” ifadesi almıştır. “Sertlik”
boyutunda ise en yüksek puanı “sert” ifadesi almıştır. Dolayısıyla Uludağ’ın destinasyon
kişiliğinin dört boyutunu en iyi açıklayan ifadelerin sırasıyla “aile yönlü”, “heyecan verici”,
“üst sınıf” ve “sert” ifadeleri olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada Uludağ’ın destinasyon kişiliği boyutlarından en yüksek ortalamaya sahip olan
boyutun “sertlik” boyutu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Uludağ’ın destinasyon kişiliğini
en iyi açıklayan boyutun “sertlik” boyutu olduğu keşfedilmiştir. Böylece Tripadvisor’da
Uludağ destinasyonu hakkında yorumda bulunan turistler tarafından Uludağ destinasyonunun
sert bir destinasyon olarak nitelendiği ortaya çıkarılmıştır. Uludağ’ın sert kişilik boyutuyla ön
plana çıkması destinasyonun yolunun engebeli olması ve yüksek sezonunda sert kış şartlarının
yaşanmasına bağlanabilir. Öte yandan Uludağ’ın destinasyon kişiliği boyutlarından ortalaması
en düşük olan boyutun “heyecan” boyutu olduğu görülmektedir. Böylece Uludağ’ın
destinasyon kişiliğini en az düzeyde açıklayan boyutun “heyecan” boyutu olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla Tripadvisor’da Uludağ destinasyonu hakkında yorumda bulunan
ziyaretçilerin Uludağ’ı en az “heyecanlı” özelliğiyle niteledikleri saptanmıştır. Bu durumun
ortaya çıkmasının sebebi Uludağ destinasyonunun bir kış turizmi destinasyonu olması olabilir.
Destinasyonda yeni bir turistik işletme açmayı planlayan girişimcilerin bu çalışmadan
açığa çıkan bulguları dikkate almaları rekabet avantajı ele geçirmeleri açısından fayda
sağlayabilir. Örneğin; Uludağ’da yeni bir konaklama işletmesi açmayı düşünen bir girişimciye
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tesisini “Çetin Uludağ” olarak isimlendirmesi önerilebilir. Ayrıca Uludağ’ın sert bir
destinasyon olarak nitelenmiş olmasının destinasyonda kış ve doğa sporlarına ilişkin
gerçekleştirilecek olan pazarlama faaliyetlerinde faydası dokunabilir. Örneğin; “Uludağ’ın
sertliğine karşı gelmeye hazır mısınız?” gibi sloganların kullanılması, turistlerin ilgisini
çekmede avantaj sağlayabilir. Çalışma sonunda elde edilen bulguların Uludağ kayak
destinasyonuyla ilgili paydaşların kaynakları daha verimli ve etkin kullanmalarına katkı
sağlaması ümit edilmektedir.
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KIŞ TURİZMİ KAPSAMINDA BUZ ALTI DALIŞ TURİZMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Haydar ASAN
Ordu Üniversitesi
Mesudiye M.Y.O.
haydarasan@hotmail.com
ÖZET
Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez aktörlerinden birisi olan turizm sektöründe alternatiflerin
çoğaltılması ve bu çeşitliliğin on iki aya yayılması önem arz etmektedir. Kış turizmi açısından son
yıllarda gelişme gösteren Sivas ilinde kış turizmine özgü özel ilgi turizm alanlarında da gelişim
sağlanması sosyal ve ekonomik açıdan faydayı artıracaktır. Sivas-Erzurum karayolu üzerinde bulunan
ve “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” ilan edilen Tödürge Gölü’nde yapılan buz altı dalış
etkinliklerinin turizm çerçevesinde tanıtımı ve geliştirilmesi bu araştırmanının temelini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda yapılan araştırmada birincil verilere buz altı dalış organizasyonunu gerçekleştiren
kulüp yöneticileri ile “yapılandırılmış görüşme” yöntemiyle mülakat yapılarak ve aktif saha çalışması
gerçekleştirilerek, ikincil verilere ise ilgili alanyazın taranarak ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgular yorumlanarak Sivas ili buz altı dalış turizmine ilişkin durum ortaya konulmuş ve doğa temelli
özel ilgi turizm türlerinden olan buz altı dalış turizminin bölgede gelişimi için öneriler sunulmuştur.
Sonuç olarak; bölge halkının ve yerel yönetimin buz altı dalış turizmi konusunda bilgilendirilmesi,
TSSF’ye bağlı spor kulüplerine ve ilgili seyahat acentelerine yönelik bölge ve aktivite tanıtımının
yapılması, organizasyonu gerçekleştiren kulübe destek verilmesi, diğer spor kulüplerinin ve yerel
acentelerin buz altı dalış organizasyonlarına teşvik edilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kış, turizm, buz, dalış, scuba

DEVELOPING THE ICE DIVING TOURISM WITHIN THE CONTEXT
OF WINTER TOURISM: THE MODEL OF SİVAS
ABSTRACT
Increasing the alternatives in the tourism sector which is one of the indispensable actors of Turkish
eceonomy and distributing this diversity among the twelve months are of vital importance. In Sivas
where makes progress within winter tourism in recent years, the development in tourism as well, will
increase the profits with regard to social and economic perspective. In terms of tourism, the introduction
and the development of ice diving activities which are carried out in the Lake Tödürge, on the SivasErzurum highway, which was enounced as “a wetland of international importance” form the basis for
this research.
Within this scope in the research made it is reached to the primary data by interviewing the club
managers carrying out ice diving organisations through “the structered interview” method and by
performing activ fieldwork. And it is reached to the secondary data by scanning the related literature.
The situation about the ice diving in Sivas is found out by interpreting the results of the research and so
the proposals are suggested with the purpose of improving ice diving tourism which is one of the nature
based special interest tourism areas.
Consequently, the necessities to inform the local people and local administration about ice diving
tourism to introduce the region and the activity to the relevant travel agencies and sports clubs under
TUSF (Turkish Underwater Sports Federation) to support the club carrying out the organisation, to
encourage the other sports club and local agencies to carry out ice diving organisations are brought in
to the open.
Keywords: winter, tourism, ice, diving, scuba

GİRİŞ
Ülkeler açısından ekonomik girdi sağlayan kalemlerden birisi de çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren turizm endüstrisidir. Türk ekonomisinin de vazgeçilmez aktörlerinden olan turizm
endüstrisi, ödemeler dengesine, dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan
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hükümetlerin dikkatle ilgilendiği bir konudur (Çımat ve Bahar, 2003: 2). Sosyo-ekonomik
sektörlerinden birisi olan turizmin (Oneiu ve Predonu 2013: 648) az gelişmiş ülkelerde geniş
bir etkiye sahip olduğu, yoksulluğun hafifletilmesi, kalkınma ve gelişme için etkin bir araç
olduğu da görülmektedir (Hrubcovaa vd,, 2015: 476).
Bu araçtan daha fazla yararlanmak isteyen ülkemizde geçmiş yıllarda turizm
planlamasında genel olarak kitle turizmi merkeze alınmış ve yapılacaklar bu eksende
planlanmıştır (Gülbahar, 2009: 153). Günümüzde ise değişen tüketici tercihleriyle birlikte, kitle
turizm türlerine göre çevresel ve ekonomik olarak daha sürdürülebilir olan alternatif turizm
türlerine yönelim artmıştır (Soyak, 2013: 1; Kılıç ve Kurnaz, 2010: 40). Turizm hareketlerinde
ortaya çıkan bu eğilimler, ülkelerin turizm potansiyellerini ortaya koyarken alternatif turizme
yönelmelerine neden olmaktadır (Doğan ve Yıldız, 2007: 157). Ülkemizde turizm payının
artırabilmesinin yolu geleneksel kitle turizminin yanında turistlerin yeni oluşan beklenti, istek
ve tercihlerini karşılayacak alternatif turizm türlerinin planlanması ve geliştirilmesinden
geçmektedir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 184).
Günümüz turizm faaliyetlerine katılan yeni turist profili eskisine nazaran fiziksel, zihinsel
olarak daha hareketli, hobileri doğrultusunda hareket eden, sportif, maceraya yönelen ve
meraklı bir karakteristiktedir (Albayrak 2011: 12). Bu yönüyle macera turizmi geliştirilen
turizm türleri arasında öne çıkmaktadır (Buckley, 2007: 1428).
Turizmin on iki aya yayılması ve çeşitlendirilmesi gerekliliği de dikkate alındığında kış
turizmi kapsamında maceracı turiste yönelik farklı aktivitelerin yapılabileceği de görülecektir.
Tur kayağı, helikopterli kayak, snowboard, big foot, göl pateni, kar motosikleti (Kültür Portalı,
2017), kayaklı oryantiring, buz tırmanışı ve buz altı dalış aktiviteleri bunlardan bazılarıdır. Bu
araştırma Sivas ilinde kış turizmi kapsamında özel ilgi turizm türleri arasında yer alan maceracı
turiste yönelik buz altı dalış turizminin geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Kış Turizmi
Kış turizmi “kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında ağırlık
kazanan bir turizm çeşididir” şeklinde tanımlanmıştır (Doğaner, 2001: 178). İlban ve Kaşlı
(2008: 321)ise; kış turizmini, “kayak yapmak için yeterli eğime ve kar şartlarına sahip olan
bölgelere yapılan seyahat, konaklama, yeme-içme, dinlenme ve eğlenmeyi içeren faaliyetler
bütünü” olarak tanımlamıştır.
Oktayer vd. (2007: 141) göre kış turizminin tanımı ise; “kar yağışına bağlı olarak dağların
kar alabilen kısımlarında kar kayağı vb. gibi karda yapılan diğer sporların önem kazandığı bir
turizm çeşididir” şeklindedir. Konu kapsamında incelendiğinde farklı sporları da içermesi
sebebi ile bu tanım daha uygun olabilir ancak yapılan bu tanımlar turizm faaliyetini mekân
olarak dağlarla sınırlayarak kış turizmi kavramının açıklanmasında eksik bir taraf
bırakmaktadırlar. Çoğu kış sporu için kar gerekse de kayaklı koşu, kar motosikleti, gibi bazı
sporlar için mekân olarak dağlık arazi gerekmemektedir (Demiroğlu, 2013: 23). Bununla
birlikte bandy, göl pateni, buz tırmanışı, buz altı dalış gibi aktiviteler de dağlık arazi
gerektirmeyen kış turizmi kapsamına alınabilecek spor türleri arasında sayılabilir.
Buz Altı Dalış
Dalış turizmi; “su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek,
fotoğraflamak, filme almak ve sportif balık avlama amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım,
sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetleri içine alan
bir turizm çeşididir” (Yaşar, 2011: 36)
Sualtına olan merak neticesinde küresel coğrafyanın neredeyse tamamında; Ekvatora
yakın Kızıl Deniz, Tayland, Malezya’dan daha serin okyanus sıcaklıklarının deniz yaşamını
çeşitlendirdiği Avustralya, ABD, Güney Afrika’daki subtropikal ve ılıman yerlerde hatta
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kutuplarda ve uzak buz bölgelerinin altında tüplü dalış gerçekleşmektedir (Musa ve Dimmock,
2012: 1-2).
Farklı dalış alanları olduğu gibi birçok farklı dalış türü de vardır; serbest dalış, mağara
dalışı, batık (enkaz) dalışı ve buz dalışı su altı dalışın alt türleri olarak sayılabilir (Cudny ve
Rouba, 2011: 267). Teknik dalış olarak da nitelenen bu tür dalışlar günümüzde hem turistik
hem de bilimsel amaçlara yönelik yapılmaktadır (Scubadivers, 2017). Özel ilgi turizmine
yönelik olarak gerçekleştirilen dalış türlerinin tanımları aşağıdaki gibidir (Hakan Uludağ ve
Muhammet Erköse, kişisel görüşme, 23.12.2017) .
 Turistik serbest dalış: Adrenalin arayışı içerisinde olan macera severlerin tüpsüz olarak
gerçekleştirdikleri sportif dalış türüdür aynı zamanda zıpkın avları için yapılan
dalışlarda bu dalış türü içerisinde yerini alır.
 Turistik mağara dalışları: Giriş, çıkış ve salonları önceden belirlenmiş olan mağaralara
yapılan dalışlardır.
 Turistik batık dalışı: Tarihi geçmişi merak, batıkların ve kalıntıların fotoğraflanması ve
sualtı canlılarını görmek için batıklara yapılan dalışlardır.
 Turistik buz altı dalışı: Buz tutmuş göllerin içerisinde yapılan farklı deneyimlere ve
maceraya yönelik ekip dalışlardır.
Buz altı dalışı; buz altında rekreasyon, bilimsel araştırma, kamu güvenliği gibi amaçlarla
gerçekleşen, genelde sadece tek bir giriş çıkış noktası olan ayrıca özel prosedür ve ekipman
gerektiren dalış türüdür (Ice Diving, 2017).
Buz altı dalışı turistik amaçlarla da yapılsa tartışmaya açık bir konudur. Normal dalışın üzerine
ek güvenlik tedbirleri de gerektiren buz altı dalışı bir ekip aktivitesidir. Profesyonel ekiplerde
cankurtaran bir dalgıç ve ekip yöneticisi bulunması gerekmektedir (Polar Diving, 2017).
Buz altı dalışında suyun dondurucu düzeyde soğuk olması sebebiyle hipodermi
yaşanması, kılavuz ip olmaksızın yapılan dalışlarda çıkış noktasının zor bulunması,
navigasyonun çok zor olması, farklı sıcaklıktaki iki su tabakasının buluştuğu seviyedeki
bulanıklaşma nedeniyle görüşün zor olması karşılaşılan tehlikeler olarak karşımıza çıkmaktadır
(Çeltikçi, 2017).
YÖNTEM
Bu çalışma Sivas ili kış turizmi kapsamında değerlendirilebilecek olan buz altı dalış
turizmini geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma nitel analize dayalı olup,
birincil ve ikincil verilerden faydalanılmıştır. Araştırmada yer alan ikincil veriler yazın taraması
yolu ile birincil veriler ise Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri ile “yapılandırılmış
görüşme” yöntemiyle mülakat ve saha çalışmaları ile edinilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sivas İli Coğrafik Yapısı
Sivas ili, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, yüzölçümü, yeraltı kaynakları, tabiat
varlıkları, coğrafi konumu ve jeolojik yapıları ile ülkemizin önemli illeri arasında yer
almaktadır (Ayaz, 2010: 65). Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas
topraklarının büyük bir bölümü Kızılırmak havzasına, diğer bölümleri ise Yeşilırmak ve Fırat
havzalarında bulunmaktadır. Kızılırmak havzasında karasal iklim, Yeşilırmak havzasında
Karadeniz ardı geçiş iklimi, Fırat havzasında ise Doğu Anadolu karasal iklimi hâkimdir (Sivas
Doğa Turizmi Master Planı, 2013).
Yüzyıllar boyunca süren tahribatlar neticesinde bozkıra dönen Sivas’ta ormanlar çok
fazla yer tutmazlar. Coğrafi konumu gereği bölgeler arası geçit özelliği taşıması sebebiyle arazi
engebeli ve sarptır (Sivas Doğa Turizmi Master Planı, 2013). Kuzey Anadolu Sıradağları
Sivas’ın en önemli dağlarıdır (Sivas Valiliği, 2017). Sivas ilinde ayrıca çeşitli genişlik ve
derinliğe sahip göller bulunmaktadır. Sivasta bulunan Tödürge Gölü, Hafik Gölü ve Ulaş
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Gölleri Türkiye’nin ulusal ve uluslararası nitelikteki önemli sulak alanları arasında yer
almaktadır (Sivas Doğa Turizmi Master Planı, 2013).
Tödürge (Demiryurt) Gölünde Buz Altı Dalış Turizmi
Hafik ve Zara ilçeleri arasında yer alan Tödürge Gölü Yukarı Kızılırmak Havzasında yer
alan hafif tuzlu bir göldür (Türkiye Sulak Alanları, 2017). Ülkemizin en büyük Jips Karst
gölünün bulunduğu Hafik, Zara, İmranlı depresyonu içerisinde yer alan bu sulak alanın
yüzölçümü 3,3 km2 kadardır (Yazıcı ve Şahin, 1999: 19). İl merkezine 50 km. uzaklıkta olan
gölün derinliği ortalama 20 m. olup, en derin yeri 45 metredir. Deniz seviyesinden yüksekliği
ise 1294 metredir (Çelik ve Akpulat, 2009: 39).
Tödürge Gölü 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “sulak alan”
kapsamında (Sivas Doğa Turizmi Master Planı, 2013) ayrıca 17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı
Resmi Gazetede Yayımlanan “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” yani RAMSAR Sözleşmesinde gereklerine göre
düzenlenen Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesinde yer almaktadır (Sivas Çevre
Durum Raporu, 2011).

Tablo 1. Türkiye'nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları
Sıra
No

Alan adı

087

Tödürge Gölü

088

Ulaş Gölleri

Bulunduğu il

Alan
(Hektar)

Koordinatlar
Enlem
Boylam

Sivas

750

39 48

37 23

Sivas

12 820

39 26

37 00

Kaynak: Türkiye Sulak Alanları, 2017.

Yüzeyinin kış aylarında donması ve yüzey buz kalınlığının 20 cm. olması durumunda
Tödürge Gölü buz altı dalışlarına uygun hale gelmektedir. 2005 yılında başlayan buz altı
dalışları geleneksel hale gelmiştir ve her sene yapılmaktadır (Hakan Uludağ ve Muhammet
Erköse, kişisel görüşme, 23.12.2017).
Sivas’ta buz altı dalışları rekreasyonel faaliyet olarak iki spor kulübü tarafından organize
edilmektedir. Buz altı dalış aktivitesi için gelen gruplar genellikle İstanbul dalış kulüpleri
üyelerinden ve bunun yanında farklı illerde bulunan üniversitelerden gelen öğrencilerden
oluşmaktadır. Buz altı dalışı için il dışından gelen gruplar dalış öncesi gün gelip otelde
konaklamakta ve o gün için şehrin kültürel miraslarını ziyaret etmektedirler. İkinci gün buz altı
dalışlarını gerçekleştirerek şehirden ayrılmaktadırlar. Bazı gruplar ise ikinci günün sonunda
yine şehirde farklı yerleri ziyaret etmekte ve turlarına üçüncü günü de ekleyerek Gürün
Gökpınar gölünde soğuk su/irtifa dalışı yapmaktadırlar. Üçüncü günün akşamında da şehirden
ayrılmaktadırlar. Buz altı dalış aktivitesi aşağıdaki aşamalar dâhilinde gerçekleştirilmektedir.
Bilgilendirme Toplantısı
Buz altı dalış faaliyetine katılacak dalgıçlar, faaliyetin gerçekleşmesini sağlayacak yüzey
ekibi ve izlemeye gelen ziyaretçilerinde bulunduğu gruba etkinlikle ilgili bilgi verilir. Dalışın
yapılacağı alan, derinlik, karşılaşılabilecek riskler ve bu durumlar için çözümlerle birlikte
intikal esnasında ve sualtında uygulanacak prosedür anlatılır.
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Dalış Alanına İntikal
Buz altı dalışları mümkün olduğu takdirde gölün derin alanlarında yapılmakta olup yüzey
ekibi, dalış ekibinin bölgeye intikali ve dalış donanımının taşınması gerekmektedir. Bölgeye
intikal tek sıra halinde yapılırken, ekipmanlar iki kişinin çektiği kızaklarda bölgeye
ulaştırılmaktadır. Tek iz üzerinden hareket edilmesi hem hareket edilen yüzeyin güvenli
olduğunun bilinmesi hem de hareketi kolaylaştırması sebebiyle önem taşımaktadır.
Güvenlik Önlemlerinin Alınması
Güvenlik önlemleri alınması süreci bilgilendirme toplantısı ile başlamış olup yüzey ekibi
ve dalış ekibine yapılan hatırlatmalar ve eğitimle devam etmektedir. İntikal sürecinde ise;
noktasal yüksek basıncın buzun kırılmasına sebep olabileceği için katılımcıların belirli
aralıklarla yürümesi gerekmektedir. Aynı şekilde dalış alanına ulaşıldığında dalış ve yüzey
ekibinin bir arada bulunmasına engel olmak gerekmektedir. Dalış alanında katılımcıları
soğuktan koruyacak ve dalgıçların kıyafetlerini değiştirebileceği portatif çadırın kurulması
güvenlik açısından önem arz etmektedir.
Dalış Alanının Hazırlanması
Dalış yapılacak olan bölgede gölün yüzeyi küreklerle temizlenmektedir. Geçmiş yıllarda
testere ve balta kullanılarak üçgen şeklinde kesilen buz parçaları günümüzde motorlu testere ile
kesilmektedir. Kesilen buz parçası bir dalgıç ve yüzey ekibinin yardımı ile buz altına itilir. Dalış
alanında buz yüzeyde 50 m. aralıklarla birisi giriş diğeri çıkış olmak üzere iki kapı açılmaktadır.
Ekip içerisinden deneyimli bir dalgıç kılavuz ipi pusula yardımı ile kapılar arasından bir hat
oluşturacak şekilde taşır. Giriş ve çıkış kapıları arasında uzanacak kılavuz ip, buz üzerinde buz
vidaları yardımıyla sabitlenir.
Dalış Ekibinin Hazırlanması ve Dalışların Başlaması
Dalgıçlar sıra ile donanımı kuşanır ve kılavuz ip ile bağlantıyı kurduktan sonra dalış
gerçekleşir. Dalışlar genel olarak buddy sistemi kapsamında ikili olarak gerçekleştirilir. Dalış
süresi yaklaşık 15 dakikadır ancak uygun ekipman ve zamanı olan dalgıçlar sualtı çekimi için
birkaç dakika daha fazla su altında kalabilmektedirler.
Dalışın Sonlandırılması
Dalgıçlar buz altı dalışlarını tamamladıktan sonra dondurucu sudan çıkarak kurulmuş
olan çadırda kıyafetlerini değiştirip göl kenarındaki tesislere geçmektedirler. Tesis yazlık tesis
olup kış sezonunda dalış yapılacağı günler açılmaktadır. Tesiste ısınma ve yeme içme
ihtiyaçları giderildikten sonra araçlarla il merkezine dönülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan turizm, doğrudan ya da
dolaylı olarak pek çok farklı sektör için gelir kaynağı oluşturmaktadır. Elde edilen bu faydanın
artırılması rasyonel ve etkin bir turizm planlaması ve pazarlaması ile mümkün görünmektedir.
Kitle turizminin yanında alternatiflerin türlerin de varlığı destinasyonun çekim gücünü
artırmakta, planlamada rahatlık ve pazarlamada geniş ürün yelpazesi sunmaktadır.
Sivas ilinde son yıllarda sürdürülen kış turizmi maksatlı yatırımlar Sivas Yıldız Dağı Kış
Sporları Merkezine yönelik olmuş ve bölgeyi destinasyon merkezi haline getirmiştir ancak
dünyada son otuz yılda kış turizmine yönelik faaliyet gösteren işletmelerin talebi canlandırmak
amacıyla kayağın yanında alternatif turistik aktivitelere yer verdikleri de bilinmektedir. Bu
bağlamda Sivas’ta kış turizmi kapsamında yapılabilecek farklı aktivitelerin varlığı talebin
artmasında etkili olabilecektir.
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Çalışma kapsamında ele alınan buz altı dalış turizmi bahsi geçen alternatiflerden birisini
oluşturmaktadır. Sivas Tödürge gölünde yapılan bu aktivite hem buz altı, hem de irtifa dalışı
olması sebebiyle önem arz etmektedir. Kış turizmi kapsamında gelen misafirler farklı sualtı
dalış deneyimleri birada yaşamakta, şehrin kültürel zenginliklerini tanımakta ve bunun yanında
bölge halkının gelir elde etmesini sağlamaktadır.
Yapılandırılmış görüşme yöntemi ile yapılan mülakat sonuçlarına göre ise; yapılan buz
altı dalış aktivitesinin sosyal, çevresel ve ekonomik çıktılarının olduğu görülmektedir.
Sosyal çıktılar; katılımcı turistlerin Sivas halkı ile buluşması, faaliyetin birlikte
gerçekleştirilmesi ve aktivite içerisinde yardımlaşması, Sivas’ın kültürel çevresini tanıması ve
sosyal guruplar oluşturmaları örnek olarak verilebilir.
Çevresel çıktılar; buz altı dalış turizmi, özel ilgi turizm türü olması, kitlesel hareketliliği
içermemesi sebebiyle çevresel tahribata sebep olmamakta ve sürdürülebilir turizm türleri
içerisinde yerini almaktadır. Kış mevsiminde donmuş göl üzerinde yapılan faaliyetlerin izleri
buzların erimesi ile birlikte tamamen yok olmakta ve çevrede herhangi bir tahribata sebep
olmamaktadır.
Ekonomik çıktılar; bölgeye gelen turistlerin yaptıkları harcamalar bölge halkı için ek gelir
mahiyetindedir. Buz altı dalış turizmine olan talebin artması bölgedeki işletmeler ve
organizatörler için gelirin artması anlamına gelecektir. Yapılan harcamaların tamamı Sivas ili
için alternatif ekonomik kaynak oluşturacaktır.
Buz altı dalış turizminin geliştirilmesi için;
 Sivas’ta yapılan bu faaliyet ulusal haber ajansları ve dergiler tarafından yayınlanmakta
ancak turizm kapsamında profesyonelce planlanmadığı için tanıtımlar yetersiz
kalmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tanıtım destekleri ile birlikte özel ilgi
turistleri için buz altı dalış turizmine yönelik farkındalık yaratılabilir.
 Sivas ilinde kış turizmi kapsamında hazırlanacak tur paketlerinde buz altı dalış
turizminin de yer alması bölgeyi daha da çekici hale getirecektir. Sadece dalıcılar için
değil buz tutmuş göl üzerinde yürümek, paten yapmak ve görüntü almak isteyen turistler
için de çekici bir arz kaynağı olacaktır.
 Buz altı dalışı, buz tırmanışı, kış rotası yürüyüşleri, foto safari, kayak, snowboard ve
termali barındıran macera turistine yönelik paketler oluşturulabilir.
 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna (TSSF) bağlı spor kulüpleri için aktivite ve
bölge tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması talepte artışa sebep olacaktır.
 Diğer İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince (AFAD) gerçekleştirilen uygulamaya
yönelik dersler ya da tatbikatlar için Tödürge Gölü’nün seçilmesi de talebi etkileyecek
unsurlar arasında yer almaktadır.
 Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezine olan yakınlığı sebebiyle Yıldız Göleti’nin dalış
turizmi için hazırlanması ve paket turlarda yerini alması buz altı dalış turizminin
Sivas’ta gelişimini hızlandıracaktır.
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ÖZET
Turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde yöreye ait lezzetleri tatmak istedikleri gözlenmektedir. Türk
mutfağı kültürel özelliklerinden dolayı yerel mutfakların oluşturduğu tatlarla harmanlanmış bir
mutfaktır. Anadolu toprakları içerisinde birçok mutfak türü bulunmakta ve bu mutfak türleri yöreye ait
özelliklerini muhafaza etmektedir. Mevcut iklim şartları ve bitki örtüsü halkın geçim kaynaklarına
katkıda bulunurken bölgenin yemek çeşitliliğini de etkileyen önemli bir unsurdur. Bu çalışmada Sivas’ın
yerel lezzetlerinin oluşturduğu Sivas mutfağı incelenmiştir. Sivas mutfağı ile ilgili yemeklerin tespit
edilmesi ve bunların sınıflandırılmasında ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Yapılan literatür çalışması
sonucunda Sivas Mutfağının çok çeşitli lezzetlere sahip olduğu saptanmıştır. Yerel yemeklerle ilgili
örnekler verilmiştir. Bu çalışmada, yerel lezzetlere vurgu yapılarak Sivas iline gelen turistlerin gelme
nedenleri arasında yer alabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sivas Mutfağı, Yerel Mutfak Kültürü, Yemek Kültürü, Sivas

A STUDY ON THE EVALUATION OF LOCAL CUISINES: SIVAS CASE
ABSTRACT
It seems that tourists want to taste the local delicacies in the places they visit.. Turkish cuisine is
a cuisine blended with the flavors of local cuisine due to its cultural characteristics. The Anatolian lands
have many kinds of cuisine and these cuisine types still maintain the local characteristics of the Anatolia.
Current climatic conditions and vegetation are important factors affecting food diversity of the region
that contributes to the livelihood of the people. In this study, Sivas cuisine was handled that prepared by
the local tastes of Sivas. Secondary sources were used to identify and classify the meals belonging to
Sivas cuisine. As a result of the literature study, it has been determined that Sivas cuisine has a wide
variety of tastes. Examples of local foods are given. In this study, it is thought that the tourists coming
to the province of Sivas may be among the reasons to come by emphasizing local tastes.
Key words: Sivas Cuisine, Culture of Local Cuisine, Food Culture, Sivas

GİRİŞ
Dünya genelinde yemek kültürü bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bir toplum için
yenilebilecek yemekler, başka bir toplumda yenilemez yemek haline dönüşebilir. Bu da
toplumların damak farklılıklarının olduğunu ve bunların yaşam koşulları, din, gelenek ve
göreneklerinin etkisinin olduğu görülmektedir. Bunun yanında bazı lezzetleri tatmak amacıyla
insanlar bu lezzetlerin bulunduğu bölgelere seyahat etmektedir(Yüncü, 2010:28). Kültürel
çeşitlilik bakımından zengin bir coğrafya olan Anadolu, yerel mutfak bakımından zengin
olduğundan ortaya çıkan bu turist profilinin ilgisini çekecek nadide yerlerdendir.
Dünyada yemek kültürü denildiği zaman akla gelen ilk sözcük gastronomidir.
Gastronomi, turizmde çok önemli yere sahiptir. Günümüzde “Yemek Turizmi, Gastronomi
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Turizmi ya da Mutfak Turizmi” diye bilinen bu tür, yemek ve içeceğin yapıldığı yöreye ait bu
lezzetleri tatmak için yapılan turistik faaliyetlerdir (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, 2015).
Bu turizmin en önemli türlerinin başında yerel lezzetler gelmektedir. Çünkü bir yöreye ait
yemeklerin, özellikle belli aralıklarla çeşitli festival ve şenliklerde ya da özel günlerde binlerce
kişiyi bu yöreye çekme özelliğine sahip olduğu bilinmektedir (Aydoğdu, 2016). Dolayısıyla
Anadolu coğrafyasında birçok yerel lezzet için düzenlenen festivaller benzeri etkinlikler
düzenlenmektedir.
Dünyanın zengin mutfakları arasında bulunan Türk mutfağı Türkiye’deki birçok bölgeyi
markalaşmasına olanak sağlamıştır. “Türk mutfağı Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte ilk üç
mutfak arasında yer alır” (Çimen, 2016:310). Türkler Orta Asya’dan gelen et ve mayalanmış
süt ürünlerine dayalı beslenme alışkanlıklarına zamanla coğrafi değişiklikler sonucunda
Mezopotamya’nın verimli topraklarında yetiştirdikleri tahıl ürünleriyle yemek kültürlerini
geliştirmişlerdir. Türk mutfağı Anadolu coğrafyasında ise Akdeniz mutfağı ile tanışarak
mutfakta sebze ve meyve kullanarak mutfak kültürünü çeşitlendirmiştir (Çimen, 2016:310). Bu
zengin coğrafya içerisinde yetişen ve kendine özgü yeni lezzetler oluşturan çok çeşitli yerel
mutfak kültürleri ile birlikte Türk mutfak kültürü oluşmuştur.
“Yerel Lezzet” kavramı yaygın olarak belirli bir bölgenin coğrafi sınırları içerisinde veya
o bölge ile ilişkili olarak üretilen, işlenen ve dağıtılan yiyecek olarak tanımlanmaktadır. Öte
taraftan ise Yöresel yemekler halk tarafından benimsenmiş daha çok özel günlerde yapılan ve
kültür değeri taşıyan yiyeceklerdir(Benli, 2014:16). Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara
Patent Bürosu işbirliğiyle yapılan inceleme neticesinde, 81 ili kapsayan “Türkiye Lezzet
Haritası” belirlenmiş ve Türkiye’de, 2 bin 205 çeşit yerel yiyecek ve içecek bulunduğu tespit
edilmiştir (Hatipoğlu vd, 2012). Bu veriler bile Türk Mutfağının zenginliğini ortaya
koymaktadır.
Turizm açısından yerel lezzetler son derece önemlidir. Bu lezzetler turistik ürün
yelpazesini genişletmektedir. Turistik ürün oluşturmada yerel öğelerin kullanılma oranındaki
eksikliğin farkına varılmış ve yerel yemek kültürlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinde
daha fazla kullanılabilmesi için yerel mutfak kültürü araştırmalarına önem verilmelidir. Bu
çalışma yalnızca bir mutfağın kayıtlanarak koruma altına alınmasını değil aynı zaman da Sivas
ilinin turistik tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilecek önemli bir tanıtım materyalini de ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Sivas ilinin geçim kaynakları, uğraş alanları ve üretim tarzı yöre
mutfağını diğer bölgelerden farklı kılmıştır. Özellikle yörede yetişen bitki ve hayvan kaynaklı
farklılıklar oluşmuştur. Sivas yöresinde birçok yemek çeşidi bilinmesinin yanında, çalışmada
yörede yetişebilen ürünlerden yapılan yemeklere yer verilmiştir.
Araştırmada öncelikle Türk mutfağının genel özellikleri değerlendirilmiştir. Türk mutfağının
Anadolu coğrafyasında farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan
Türk mutfağının temel özellikleri vurgulanmıştır. İkinci bölümde Anadolu coğrafyasında Sivas
ilinin yerel tatları ele alınmıştır. Sivas mutfağının temel bazı yerel tatlarından örnekler
sunulmuştur.
TÜRK MUTFAĞININ OLUŞUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Yiyecek içecek insan ürünü olarak ortaya çıkmasından dolayı aynı zamanda bir kültür
meselesidir. İnsanların yiyecek içecek konusunda birtakım kıstasları ve alışkanlıkları ortaya
çıkmaktadır. Dünyanın en zengin mutfaklarından birini yaratan Türk insanının da beslenme ile
ilgili zaman içerisinde bir geleneği oluşmuştur. Türk mutfağının zenginliği Dünyanın geniş bir
alanına yayılırken farklı millet ve medeniyetlerle olan temasları sonucunda oluşmuştur (Erdek,
2011). Türk mutfağı kendi içerisindeki tüm yerel farklılıklarını birer zenginlik haline
getirebilmiştir. Türk mutfak kültürünün oluşumuna yönelik nitelikleri genel olarak şu başlıklar
altında toplanabilmektedir (Akgöl, 2012:52)
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Göçebelik ve tarımsal ekonomik yapısı
Sosyo-ekonomik düzeyi
Başka kültürlerden etkilenme ve onları etkileme faktörü
Yaşanan coğrafi bölgelere göre değişiklikler
Din faktörü
Türk mutfağı çok çeşitli zengin bir yapıya sahip olduğundan dolayı kendine özgü bir
özelliğe sahiptir. Bu bağlamda Türk mutfağının başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir
(Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014:203):
 Türk yemeklerinde tarımsal ve hayvansal ürünler kullanılır
 Yemekler iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir
 Türk yemekleri sosyal yapıya göre de değişiklikler göstermektedir
 Türk yemekleri özel günlere göre değişiklikler göstermektedir
 Gelenek ve görenekler ile dini inanç yemek çeşitlerini etkilemiştir
 Türk mutfağında, yemeklerde alışkanlıklar önemli bir yere sahiptir
 Ekmek önemli bir yere sahiptir.
 Tereyağı, İç yağı, Kuyruk yağı, Zeytinyağı önemli bir yer tutar.
 Yemek çeşitleri çok olmasına rağmen, hamur işleri başta gelir,
 Bulgurun yeri önemlidir,
 Yoğurt, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir.
 Soğan, tatlı dışındaki tüm yemeklerde kullanılır.
 Etle birlikte hemen hemen tüm sebze çeşitleri pişirilmesi yaygındır,
 Yemeklerde baharatların, kullanımı yaygındır
 Türk mutfağında lezzete çok önem verilirken süslemeye pek önem verilmez.
 Türk mutfağında Sos kullanımı pek kullanılmamaktadır. Sos yerine salça ve besinlerin
kendi suları kullanılmaktadır.
 Türk mutfağında yemekleri tatlandırmak için meyve kuruları kullanılır.
 Tatlılarda şeker yerine pekmez kullanılır.
Türk mutfağı, Türklerin tarih boyunca yaşadığı coğrafi yapıya uygun bir şekilde gelişim
göstermiştir. Bu kültür zaman içerisinde bazı etki ve değişimler sonucunda zengin bir yapıya
kavuşmuştur. Türk mutfağına ait özellikler birçok farklı milletin mutfak kültürünü de
etkilemiştir.
SİVAS İLİNİN ÖZELLİKLERİ
Sivas Anadolu’daki tarihi İpek Yolu ve ünlü Kral Yolunun üzerinde yer alan büyük bir
ilimizdir. İl zengin tarihi, kaplıcaları, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleriyle dolu bir turistik
cazibe merkezidir(www.sivas.gov.tr.). Özellikle kış turizmi, sağlık turizmi ve Divriği
İlçesindeki Ulu Cami ile kültür turizminin önemli birer parçalarıdır. Bu nedenler Sivas ile ilgili
yapılan çalışmayı değerli kılmaktadır. Sivas ili 2016 verilerine göre 621.224 nüfusa sahiptir
(www.nufusu.com). Ayrıca 2015 yılı verilerine göre Turizm İşletme Belgeli tesislerde 247.885
geceleme, Belediye İşletme Belgeli tesislerde ise 365.009 geceleme yapılarak toplamda
612.894 geceleme yapılmıştır (www.sivas.com.tr).
Çalışmada yerel yemeklerinin kültürün bir parçası olduğu vurgulanmıştır. Bu özellik
yemeklerin başlı başına bir turizm unsuru olarak ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu bilgiler
çerçevesinde, bir turistik destinasyon olarak Sivas’ın mutfak kültürünün araştırılması
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

YÖNTEM
Çalışmada ikincil veriler kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Sivas’a ait yemekler
tespit edilmiş ve bu yemekler listelenmiştir. İlin yemeklerine ulaşabilmek için Sivas’a ait yemek
kültürünü konu alan kitap ve makalelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sivas’ın yemek kültürü ile
ilgili bilgilerin olabileceği tüm resmi kurumların web siteleri de araştırılmıştır. Bu inceleme ve
araştırmalar sonucunda Sivas Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017; Sivas Belediyesi,
2017; Lezzetler, 2017 bulgular kısmında verilmiştir.
BULGULAR
Sivas ili konum itibari ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine sınır bir ilimizdir. Bu
nedenle her iki bölgenin yerel mutfak kültürlerinden etkilenmiştir. Farklı kültürlerin yaşadığı
ilde yemek kültürü de zenginleştirmiştir. Sivas halkının geçim kaynakları arasında hayvancılık
ve çiftçilik olması sebebiyle yerel mutfak kaynağı büyük ölçüde etkilemiştir. Sivas mutfağının
zengin olmasının temel nedenleri bulunduğu coğrafi şartlar. Bu şartlar sayesinde yerel mutfak
kültürünü çeşitlendirmiştir. Özellikle yörede yetişen çeşitli bitkilerin yerel mutfak lezzetlerine
katkıları son derece önemlidir.
Tablo 1. Sivas’a Özgü Yemekler
Çorbalar
Ayran Çorbası
Bulgur Çorbası
Düğülcek Çorbası
Ekmek Kırması
Katıklı Çorba
Kavurma Herlesi
Kesme Çorbası
Keş Çorbası
Lakişe
Madımak Çorbası
Mercimek Herlesi
Mercimekli Bulgur
Çorbası
Mercimekli Köfteli
Çorba
Pancar Çorbası
Peskütan Çorbası
Sübüra
Şaştım Aşı
Toyga Çorbası
Turşu Suyu ile Ekmek
Aşı Çorbası

Yemekler
Çirli Et
Divriği Pilavı
Dolmalar (Soğan,
Pırasa,
Biber, Patlıcan,
Şalgam)
Fırında Kelle
Haşıl
İçli Köfte
Karın Dolması
Kelecoş
Kızartma Köftesi
Lahana Sarması
Madımak Kavurması
Madımak Yemeği
Mirik Köftesi
Mumbar Dolması
Pancar Mıhlaması
Pancar Sarması
Pehli
Sac Kebabı
Sebzeli Et
Sebzeli Sivas Kebabı
Sivas Köftesi
Sivas Tavası
Şalgam Dolması
Tas Kebabı
Tıpış Köfte
Turşu Mıhlaması
Yaprak Sarması/ Etli

Hamur İşleri
Baviko
Belibak (Velibah)
Cennet Çöreği
Cücük
Çökelikli
Çörek
Dızmana
Ezentereli Çörek
Fırın Katmeri
Fırın Pidesi
Gevrek
Gilik
Hıngel
Hızır Kömbesi
Kavurma Eriştesi
Kırdök
Kırk Giliği
Lavaş
Mantı (Su Böreği)
Memmemcim Giliği
Peksimet
Sac Ekmeği
Sac Katmeri
Sivas Kazan Simidi
Tandır Çöreği
Tandır Ekmeği
Tandır Ketesi
Yağlama
Yağlı
Yarımca Börek
Yumurta Eriştesi

Tatlılar
Gazete Baklavası
Hurma (Sini Hurması)
Hasuda
Karaş (Gara Aş)
Peynirli Helva
Lokma Tatlısı
Pıtı Tatlısı Sarığıburma
Tel Helvası
Un Helvası
Üzümlü Çorba
Yufka Böreği Tatlısı

Kaynak: http://www.sivas.gov.tr, http://www.sivaskulturturizm.gov.tr/TR,76021/yoreselyemekler.html, Üçer, M, (2012), “Sivas Mutfağı Üzerine”, ttp://www.sivaskulturenvanteri.com/etiket/
mujgan-ucer/
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Sivas’a özgü yemeklerinin önemli bir bölümü dört farklı kategori ile Tablo 1’de
sergilenmiştir. Bu yemeklerin bazılarının tarifleri aşağıda verilmiştir.
Sübüra Çorbası
Malzemeler :
 Kesme hamuru için;
 2 bardak un (su bardağı)
 Tuz
 Su
 2 bardak yoğurt
 2 diş sarımsak
 1 adet yumurta
 Üzeri için;
 1 kaşık tereyağı
 Nane, pul biber, kırmızıbiber
Hazırlanması: Geniş bir kapta un, su, tuz ve yumurta iyice yoğrulur. Yoğrulan hamur
mezelere ayrılır. Bezeler açılarak ince şeritler halinde kesilir. Daha sonra kare şeklinde kesilir.
Yapışmaması için bol un serpilir. Kaynatılan suya küçük kare şeklindeki hamurlar atılıp iyice
haşlanır. Ayrı bir tarafta yoğurt iyice çırpılır. Havanda dövülen sarımsak yoğurda eklenir.
Yoğurdun kesilmemesi için haşlanan hamurun suyundan eklenerek ısınması sağlanır. Daha
sonra yoğurt tencereye eklenerek karıştırılarak pişirilir. Pişen çorbalar servis edilmeden önce
üzeri için tereyağı ile birlikte kırmızıbiber, nane ve pul biber kızdırılır ve servis edilen
çorbaların üzerine gezdirilir(www.sivaskulturturizm.gov.tr,2017).
Sivas kebabı:
Malzemeler:
 Kemikli Koyun ve Kuzu Eti
 Patlıcan
 Domates
 Yeşil Biber
 Karabiber, Pul biber
 Soğan
 Tuz
Hazırlanması: Öncelikle koyun ve kuzu etleri pirzola büyüklüğünde parçalanıp tuz,
soğan ve diğer baharatlar ile birlikte hazırlanan karışımla terbiye edilir. Hazırlana etler bir ucu
eğik olan şişlere dizilir. Domates elma dilimi, patlıcanlar alaca soyulur, biberlerle beraber aynı
şişlere dizilir. Önceden yakılmış ve kor haline getirilmiş tuğlalı tandıra asılarak pişirilir.
Pişirilen etler öncelikle alınarak servis tabağına konur. Daha sonra pişirilen biber, domates ve
patlıcanlar dizilerek servise hazırlanır (www.sivaskulturturizm.gov.tr, 2017).
Sivas Fırın Katmeri:
Malzemeler:
 2 Su Bardağı Su
 1 Su Bardağı Tereyağı (Yarısı zeytinyağı olabilir)
 Un
 Tuz
 1 Yumurta Sarısı
Hazırlanması: un, su tuz ile hamur yoğrulur. Yoğrulan hamur eşit büyüklükte bezelere
ayrılır. Bezeler açılarak üzerlerine eritilmiş tereyağı ile kaplanır. Daha sonra yağlanan beze kare
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şeklinde kapatılır, açılan ve yağlana bir başka bezenin içerisine ortasına konur. Açık olan beze
ile birlikte tekrar kare şeklinde katlanır. 15-20 dk. dinlendirilir. dinlenen hamur merdane ile
kare yada dikdörtgen şeklinde açılır. Bıçakla ile üzerine çizikler atılır. Yumurta sarısı üzerine
sürülerek fırına atılır (www.sivas.gov.tr).
Sivas Hurma Tatlısı:
Malzemeler:
 1 yumurta
 Tereyağı
 Sıvı yağ
 Süt
 Yoğurt
 Kabartma tozu
 Vanilya
 Ceviz
 Un
Şerbeti için:
 1 litre şeker
 1 litre su
 Yarım limon
Hazırlanması: Tavanın içerisine tereyağı eritilerek içerisine sıvı yağ, süt, yumurta,
yoğurt ve ceviz konarak karıştırılır. Ayrı bir tarafta unun içerisine kabartma tozu ve vanilya
eklenerek yarıştırılır. Bu karışım yağın içerisine yavaş yavaş eklenerek yoğrulur. Hamurdan
ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır süzgeç ya da rendenin iççe uçlu kısmına bastırılarak şekil
verilir. Son olarak yağlanmış tepsiye dizilerek fırına sürülür.
Şerbetin hazırlanması: Tencereye su ve şeker konarak kaynatılır. Kaynayan şerbete limon
suyu damlatılır 5 dk daha kaynatılıp ocak kapatılır. Şerbet soğumaya bırakılır. Fırından çıkan
sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökülerek servise hazırlanır (www.sivaskulturturizm.gov.tr).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir yörenin sahip olduğu değerler içerisinde yerel mutfak çeşitliliği önemli bir yere
sahiptir. Türk mutfağı dünya literatürüne bakıldığında zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğu
bilinmektedir. Bu zengin mutfak kültürü turizm açısından ele alınmalıdır. Özellikle bu kültürü
oluşturan yerel lezzetler içerik ve şekilleri korunarak miras bırakılacağından gerekli önemin
verilmesi gerekmektedir.
Sivas yerel mutfağı ele alındığında turistik amaçla şehre gelen turistlerin yemek yeme
ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak ileride turizm potansiyeli
büyüyebilecek iller açısından bakıldığında ön sıralarda olması beklenmektedir. Özellikle kış
turizmi ulaşılabilirlik açısından ilde hava alanının olması son derece önemlidir. Bu nedenle
bölgenin ilerde artabilecek turist sayısı düşünülerek doğaya ve yöreye uygun şekillerde dizayn
edilmesi ve yiyecek içecek işletmelerin sayılarının bu artışlara uygun oranda artırılmaları
gerekmektedir.
Yapılan çalışma neticesinde Sivas yerel mutfağının hem içerik hem de çeşit bazında
oldukça zengin olduğu görülmüştür. Bunun temel nedenlerinden Sivas ilinin coğrafi
konumunun yanında yörede yetiştirilen hayvansal gıdalar, tahıl ürünleri, bitki örtüsü, halkın
geçim kaynakları yerel mutfak kültürünün oluşmasında önemli bir potansiyele sahip olmasını
sağlamıştır. Özellikle ilin sahip olduğu iklim şartlarında oldukça fazla yetişen ve yerel tatlara
katkı sunan çeşitli doğal otlarda bu zenginliğin bir parçasıdır. Bunların başında “madımak” otu
gelmektedir. Bu ve benzeri doğa şartlarında kendiliğinden yetişen otların yerel mutfağa daha
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fazla nasıl katkı bulunabilecekleri araştırılabilir. Bunların insan sağlığı açısından faydalarını
anlatan çeşitli dergi, kitap, broşür, vb. literatür çalışmaları yapılabilir. Yapılan bu çalışmalar
ilin tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir. Yerel yöneticilerin bu tanıtım faaliyetlerine önem
vermeleri gerekmektedir. İldeki yiyecek içecek işletmeleri yerel lezzetleri menülerinde yer
vermeleri ve bunların tanıtımlarına katkıda bulunabilirler.
Yapılan çalışma sonucunda ilde sadece Sivas Köftesinin tescilli bir yemek olduğu
görülmüştür. Yerel yöneticilerin yöreye ait diğer yemeklerin tescillenmesi konusunda
başvurularının neticelendirilmediği ve bu konuda girişimlerin olduğu görülmüştür. Yöreye ait
çok sayıda yemek çeşidinin olmasından dolayı bu yemeklerin en kısa zamanda tescillenmesi ve
bunların tanıtımlarda kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca Sivas ilinde çok sayıda yöresel şenlik ve festival düzenlenmektedir. Bu şenlikler
ilin birçok özelliğini de ortaya koymaktadır. Bunlar: Geleneksel Gümüşdere Bal Yoğurt ve
Buzağı Şenliği, Sivas Tokuş Köyü Kırklar Baba Anması Tokuş Yoğurt Festivali, Elbeyli
Festivali, Asarcık Madımak Festivali, Gölova Yayla Şenlikleri gibi şenlik ve festivallerde
düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde yöreye ait yemekler hazırlanmakta ve gelen tüm konuklara
ikram edilmektedir. Bu şenliklerde bize yörenin farklı zenginliklerini göstermektedir. Sivas
ilinin çeşitli ilçe ve köylerinde düzenlenen bu şenlik ve festivaller yerel yöneticilerinde
katkılarıyla öncelikle ulusal düzeyde düzenlenebilirse il tanıtımında hem kültürel zenginliklerin
hem de yerel mutfağının farklı lezzetlerini tanıtma fırsatı bulabileceklerdir. Zaman içerisinde
uluslararası düzeyde de düzenlenebilecek festivaller için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu tarz etkinliklerin Sivas’ın hem yaz hem de kış turizmine katkılarının olacağı yadsınamaz bir
gerçektir.
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ÖZET
Müşteri şikayetleri diğer tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de büyük bir öneme
sahiptir. Teknolojik gelişmelerle müşteri şikayetlerinin paylaşıldığı alanlar farklılık göstermeye
başlamış ve bu durum turizm sektöründe de kendini göstermiştir. Bu çalışmada ülkemiz açısından en
önemli kayak merkezlerinde biri olarak gösterilebilecek Uludağ kayak merkezi ile ilgili yapılan
şikayetlerin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda dünyanın en sık ziyaret edilen seyahat
yorum sayfalarından biri olan www.tripadvisor.com üzerinden Uludağ kayak merkezi ile ilgili
paylaşılan şikayetler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında kış turizmi ve müşteri şikayetleri ile ilgili
literatür taranmıştır. Araştırma aşamasında ise TripAdvisor üzerinden Uludağ kayak merkezi ile ilgili
yapılan 27 şikayet içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda kış turizm
destinasyonu bağlamında incelenen Uludağ kayak merkezi ile ilgili şikayetlerin fiyat, alt ve üst yapı,
taşıma kapasitesi, çevre, turist profili ve diğer temalar altında toplandığı görülmekle birlikte şikayet
konularının tamamı içerisinde insan yoğunluğu ile fiyat konularının öne çıktığı ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kış Turizmi, Uludağ Kayak Merkezi, Müşteri Şikayetleri, TripAdvisor.

ANALYSIS OF E-COMPLAINTS WITHIN THE SCOPE OF WINTER
TOURISM DESTINATIONS: THE CASE OF ULUDAG SKI CENTER
ABSTRACT
Customer complaints have great importance for tourism sector as well as all the others.
Technological improvements differentiated the areas where customer complaints are shared and this
situation has also shown itself in the tourism sector. In this study, it is aimed to examine the complaints
about Uludag ski center which can be shown as one of the most important ski centers in Turkey. For
this purpose, shared complaints about Uludag ski resort have been analyzed via www.tripadvisor.com
which is one of the most frequently visited travel comment pages of the world. Within the scope of the
study, literature related to winter tourism and customer complaints were reviewed. In the research
process, 27 complaints about Uludag ski center which obtained from TripAdvisor were analyzed by
content analysis method. As a result of the content analysis, it is seen that the complaints about Uludag
ski center are classified as price, infra structure and superstructure, carrying capacity, environment,
tourist profile and other categories. Also it has been revealed that the human density and price issues are
highlighted in the entire complaint cases.
Key words: Winter Tourism, Uludag Ski Center, Customer Complaints, TripAdvisor.
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GİRİŞ
Küreselleşmenin etkileriyle artan rekabetin yansımaları turizm sektöründe de kendini net
bir şekilde göstermektedir (Çeken ve Ateşoğlu 2008). Rekabetin artması dolayısıyla
destinasyonlar ve turizm işletmeleri de diğer tüm sektörlerdeki işletmelere benzer şekilde var
olan müşterilerini sadık müşteriler (repeat guest) haline getirmeye çalışırken yeni müşteriler
elde etmeyi de amaçlamaktadır. Bu bağlamda turizm işletmeleri ve destinasyonlar toplam kalite
yönetimi (TKY), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), dış kaynak kullanımı, benchmarking vb.
çağdaş yönetim yaklaşımlarından faydalanarak rekabetçiliklerini artırmaya çalışırken memnun
ve dolayısıyla sadık müşteriler de elde etmeye çalışmaktadır (Aksu ve Ehtiyar, 2007; Okumuş
ve Avcı, 2008). Memnun ve sadık müşteriler aracılığıyla destinasyonlar ve turizm işletmeleri
rekabet üstünlüğü elde etme ve bu üstünlüğü sürdürülebilir kılma yolunda temel çalışmalardan
birini gerçekleştirebilmiş olacaklardır.
Destinasyonlar ve turizm işletmelerinin rekabetçiliklerini artırma, tüketicilerin
zihinlerinde farklı bir yere konumlanma ve sadık müşteriler yaratılabilmesinde müşteri
memnuniyeti kritik bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla müşterileri şikayetlerinin artması, benzer
şikayetlerin tekrarlaması işletmeye veya destinasyona görece düşük seviyeli uyarı sinyalleri
gönderirken müşterileri tatmin edebilecek çözümlerin işletme veya destinasyon içerisinde
üretilememesi söz edilen şikayetlerin ağızdan ağıza iletişim (WOM), basılı-görsel kaynaklar ve
internet gibi alanlara taşınarak destinasyon ya da işletme için daha şiddetli etkiler yaratabilecek
hale gelmesini sağlayacaktır (Kozak, 2007). Bu nedenle müşteri şikayetlerinin işletme ya da
destinasyonlar bazında dikkatli bir şekilde ele alınıp incelenmesin hizmet kalitesi ve
rekabetçiliğe önemli katkılar sağlayabileceği söylenebilir.
KIŞ TURİZMİ
Turizmin tüm yıla yayılması, mevsimsel dalgalanmaların etkilerinin en aza
indirilebilmesi yanında var olan kaynaklar ile istihdam gücünün atıl olarak kalmaması amacıyla
turistik ürün çeşitlendirme ve alternatif turizm türleri üzerine yoğunlaşıldığı bilinmektedir
(Ülker, 1992: 8). Bu bağlamda ele alınan turizm türlerinden bir tanesi de kış turizmidir.
Kış turizmi, merkezinde kayak sporunun bulunduğu, kış sporlarını yapmaya uygun kar
miktarı ve eğimli alanlara sahip bölgelere yapılan gezi, konaklama vb. turistik faaliyetlerin
bütününden oluşan bir turizm çeşididir (İncekara, 1998: 3; Ülker, 1992: 12). Bir bölgede kış
turizminden bahsedilebilmesi için bölgenin karlı gün sayısı, kar kalınlığı, kayağa uygun
nitelikteki karın varlığı, bölgedeki mekanik tesislerin varlığı (İncekara, 1998: 3-4), alt ve üst
yapı olanakları ile temel ve destekleyici turizm ürünlerinin yeterliliği gibi konular göz önünde
bulundurulmaktadır.
Kış turizmi potansiyeli incelendiğinde dünyada 67 ülkede en az 4 teleferiğin (ski lift)
bulunduğu 2132 kayak merkezi bulunmakta ve kayak merkezleri yaklaşık 400.000.000
ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir (Vanat, 2017: 11-15). Ziyaretçi sayısı açısından
1.000.000 ve üzerinde ziyaretçi ağırlayan kayak merkezleri ise “Temel Kayak Merkezi” olarak
adlandırılmakla birlikte temel kayak merkezi olarak gösterilen 49 bölgenin % 84’ü Alpler’de
yer almaktadır (Vanat, 2017: 13). Alpler ile Himalayalar arasında bir bağlantı noktası olarak
görülebilecek ve kış turizmi açısında gerekli doğal kaynaklara sahip olan Türkiye’de kış turizmi
bağlamında ele alınan 28 merkez Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Türkiye’de Bulunan Kış Turizmi Destinasyonları
YATAK
KAPASİTESİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mevcut
Erzurum Palandöken Kış Sporları TM
2466
Bursa Uludağ2. Gelişim Bölgesi TM
2250
Bolu Köroğlu Dağı KTKGB
1713
Kayseri Erciyes Kış Sporları TM
1000
Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Sporları TM
1217
Kocaeli Kartepe TM
800
Kars Sarıkamış Kış Sporları TM
833
Isparta Davraz Dağı Kış Sporları TM
467
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları TM
110
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe KTKGB
80
Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları TM
74
Bayburt Kop Dağı TM
60
Gümüşhane Zigana TM
40
Erzincan Ergan Dağı KTKGB
Denizli Tavas Bozdağ KTKGB
Samsun Ladik Akdağ Kış Sporları TM
Aksaray Hasan Dağı Kış Sporları TM
97
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB
Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları TM
Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları TM
Muğla Fethiye Seki Eren Dağı Kış Sporları TM
Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları TM
Artvin Kafkasör KTKGB
Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası KTKGB
Malatya Hekimhan Yamadağı KTKGB
Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM
Antalya Alanya Akseki TM
Bitlis Sapgör Kış Sporları TM
TOPLAM
11.207
FAAL OLAN TURİZM MERKEZLERİ
KISMEN FAAL OLAN TURİZM MERKEZLERİ
FAAL OLMAYAN TURİZM MERKEZLERİ

Hedef
8850
3500
4000
6000
13000
1000
12000
1600
1600
400
4250
810
470
8000
2250
800
1235
8000
5600
3000
1500
1180
2000
79.345

MEVCUT
MEKANİK
TESİSLER
Adet
19
22
14
13
6
4
4
4
3
1
2
1
1
3
3
1
101

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016
*TM: Turizm Merkezi
** KTKGB: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

Tablo 1 incelendiğinde bu merkezlerin 16’sı tam anlamıyla ya da kısmen aktifken diğer
12 bölgenin ise planlama aşamasında olduğu görülmektedir. Kış turizmine katılan ziyaretçi
sayıları ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
sunulan net istatistiklere ulaşılamamakla birlikte Vanat (2017: 195) tarafından hazırlanan
“Uluslararası Kar ve Dağ Turizmi Raporu”na göre 2016 yılında Türkiye’de kış turizmine
1.200.000 yabancı ve 870.000 yerli ziyaretçi katılmıştır.
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ
Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2017) göre şikayet “yakınma”, “hoşnutsuzluk belirten söz”
ve “sızlanma” gibi anlamlara gelmektedir. Müşteri şikayeti ise müşterilerin satın aldığı ve
kullandığı ürün ve hizmetlerin tamamı ya da bir kısmının beklentilerini karşılamaması
dolayısıyla üretici ya da satıcılara hoşnutsuzluklarını belirtmelerini ifade etmektedir. Ancak,
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şikayet yönetim organizasyon literatürü açısından arz ve talep boyutları açısından farklı
anlamlar taşıyabilmektedir. Müşteriler açısından olumsuz bir durumu ifade eden şikayet
işletmeler açısından ürün ya da hizmetlerinin eksik, hatalı ya da iyileştirilebilir kısımlarını
görebilmesi ve kendisini daha iyi tanıyabilmesi açısından bir fırsat olarak düşünülebilmektedir.
Bu anlamda Barlow ve Moller’in (2009) de işaret ettiği gibi her şikayet işletme için bir armağan
olarak görülebilir; çünkü bazı müşteriler ürün ya da hizmetlerin tamamı ya da bir kısmından
memnun kalmamalarına rağmen bu durumu dile getirmeden işletmeyle olan ilişkilerini
tamamen koparabilmektedirler. Şikayet davranışı ile ilgili literatür daha detaylı olarak
incelendiğinde Day ve London (1977) ile Hirschman (1970) müşterilerin memnun kalmadıkları
ürün ve hizmetler ile ilgili bildirimde bulunma ya da işletmeden ayrılma şeklinde iki tür
davranış sergileyeceklerini belirtmişlerdir (Akt. Kılıç ve Ok, 2012).
Müşteri şikayetleri konusu turizm açısından incelendiğinde ulusal ve uluslararası bilimsel
çalışmalarda müşteri şikayetleri konusunun farklı açılardan ele alındığı görülmektedir. Örneğin
Kozak (2007); Del Chiappa ve Dall’Aglio (2012) destinasyonlar ve destinasyonlar açısından
şikayet bildirme eğilimleri, Su ve Bowen, 2001; Özdemir vd. (2013); Dalgıç vd. (2016); Kitapçı
(2006) restoranlar, Yavaş vd. (2004); Lee ve Hu (2014); Kılıç ve Ok (2012) oteller ve otel
içerisindeki farklı hizmet alanları, Schoefer ve Ennew (2002) ve Unur vd. (2010) seyahat
acentalarının ürün ve hizmetleri gibi konuları kapsayan çok çeşitli boyutlarıyla ele alındığı
görülmekle birlikte kış turizminin yapıldığı destinasyonlardaki ziyaretçilerin şikayetleri ile
ilgili kısıtlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Kış turizmi ile ilgili yerli ve yabancı akademisyenler
tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların Zeydan ve Sevim (2008); Dar vd.
(2013); Demiroğlu (2016) ve Demiroğlu (2017) küresel ısınmanın kış turizmi destinasyonları
üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik, Alexandris vd. (2009); Konu vd. (2011) ve Albayrak
(2013) kış turizmine katılan ziyaretçilerin seyahat motivasyonları, Doğaner (1991); Doğanay
ve Zaman (2002); Altaş vd. (2015) ve Demir ve Alım (2016) kış turizmi destinasyonları ve
kayak merkezlerinin coğrafi özellikleri, Sainaghi (2001) ve Flagestad ve Hope (2001) kış
turizmi destinasyonlarının rekabet üstünlükleri ve Gül vd. (2016) ve Acar vd. (2017) kış turizmi
destinasyonlarının durum değerlendirmeleri ve karşılaştırılmaları gibi konular üzerine
yoğunlaşıldığı görülmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin en eski kış turizm merkezi olan Uludağ kış turizmi
merkezi ile ilgili elektronik ortamda yapılan şikayetlerin incelenmesi ve destinasyonun tüm
paydaşlarına çözüm önerilerinde fayda sağlamaktır. Bu bağlamda tarafsız kullanıcılar
tarafından turizm işletmeleri ilgili 500.000.000’un üzerinde olumlu ya da olumsuz görüş
paylaşıldığı www.tripadvisor.com sitesi üzerinden (www.tripadvisor.com.tr) Uludağ kayak
merkezi ile ilgili yapılan olumsuz yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik
analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan içerik analizi “bir
metnini içeriğini amaçlanan nitelikler doğrultusunda toplamak ve analiz etmek olarak
tanımlanırken içerik: kelimeler, anlamlar, resimler, semboller, fikirler, temalar veya olumsuz
mesajları da içeren bütün” olarak ifade edilmektedir (Neumann, 2003, Akt. Okumuş vd., 2007:
255-256). İçerik analizi aracılığıyla turizm alanında yapılan şikayet konusundaki çalışmaların
farklı bölgelerde bulunan restoranlar, oteller ve seyahat acentaları bağlamında ele alındığı
görülmektedir ancak kış turizmi ve destinasyonları açısından müşteri şikayetleri ile ilgili kısıtlı
çalışmalara rastlanmıştır.
Çalışmanın alanını Marmara bölgesinde yer alan kış turizm merkezleri oluşturmakta ve
dolayısıyla bölgede bulunan en eski kış turizm merkezi olan Uludağ çalışma alanını
oluştururken www.tripadvisor.com üzerinden Uludağ kış turizmi merkezi ile ilgili yapılan
yorumlar çalışmanın örneklemini meydana getirmektedir. Bu doğrultuda www.tripadvisor.com
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üzerinden Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili 06.12.2011 – 17.12.2017 tarihleri arasında yapılan
yorumlar incelenmiştir. Çalışma kapsamında, beş kategoriye ayrılan TripAdvisor yorumları
“Mükemmel”, “Çok İyi”, “Ortalama”, “Kötü” ve “Berbat” içerisinden sadece olumsuz olarak
nitelendirilebilecek “Ortalama”, “Kötü” ve “Berbat” şeklindeki yorumlar incelenmiştir.
Yorumlar incelenirken içerik analizinin yapısı gereği öncelikli olarak www.tripadvisor.com
üzerinden elde edilen veriler kodlanma, temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi
ve bulgular/temaların yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 228-239) şeklinde bir süreç
izlenmiştir. Araştırmanın inandırıcılığı ve güvenilirliğinin sağlayabilmesi için de kodlanma,
temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi ve bulgular/temaların yorumlanması
süreçleri iki araştırmacı tarafından objektif olarak yapılıp sonuçlar karşılaştırılarak ortak olarak
elde edilen veriler üzerinden çalışma sürdürülmüştür.
BULGULAR
İçerik analizi yöntemiyle incelenen 30 şikayet içerisinden ortalama olarak işaretlenen 3
şikayet yorumu içerisinde olumsuz bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu nedenle analize 27 şikayet
üzerinden devam edilmiş ve bu şikayetlerin 20’si (% 74,07) ortalama, 5’i (% 18,52) kötü ve
2’si (% 7,41) berbat şeklinde puanlandırılmıştır.
Yapılan içerik analizi sonucunda 33 kod oluşturulmuş ve oluşturulan 33 kod aralarındaki
ilişkiler göz önünde bulundurularak 6 ana tema altında toplanmıştır. Oluşturulan kod ve temalar
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Kod ve Temalar
Kod ve Tema
Fiyat
- Fiyatlar (Genel)
- Yiyecek-içecek fiyatları
- Teleferik ve skipass fiyatları
- Kayak takımı kiralama bedelleri
- Eğitmen ücretleri
- Teleski fiyatları
- Lift fiyatları
- Milli park giriş ücreti
- Yıllık fiyat artış oranları
Alt ve Üst Yapı
- Otopark yetersizliği
- Olumsuz yol şartları
- Kayak için yetersiz kar miktarı
- Mekanik tesislerin eski oluşu
- Pist bakım araçlarının kısıtlı sayıda olması ve sık arızalanması
- Güzergâh belirleyici ve düzenleyici makinelerin çalışmaması
- Telesiyejlerin belirli bölgelerde çalışmaması
- Deneyim gerektiren zorlu pistler
Alt ve Üst Yapı (Devamı)
- Kayak yapmayanlar için farklı faaliyet imkânlarının olmayışı
- Pistlerin kullanıcı sayısı için yetersiz olması
- Dağınık pist yapısı
Taşıma Kapasitesi
- İnsan yoğunluğu
- Trafik yoğunluğu

25
8
4
3
3
2
2
1
1
1
17
4
3
2
1
1
1
1
1

Frekans
Yüzdesi
(%)
100
32,00
16,00
12,00
12,00
8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
100
23,53
17,65
11,76
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88

1
1
1
13
10
3

5,88
5,88
5,88
100
76,92
23,08

Frekans
(79)

Toplam
Yüzdesi
31,65
10,13
5,06
3,80
3,80
2,53
2,53
1,27
1,27
1,27
21,52
5,06
3,80
2,53
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
16,46
12,66
3,80
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Çevre
- Görüntü kirliliği (Çarpık yapılaşma)
- Çevresel bozulma (Betonlaşma)
- Çevre kirliliği
Turist Profili
- Ortadoğulu ziyaretçilerin yoğunluğu
- Günübirlik ziyaretçiler
Diğer
- Niteliksiz ve eğitimsiz personel
- Destinasyon kendisini yenilememesi
- İlkbahar aylarında daha çekici olması
- Paydaşların bölgenin gelişimine katkı sağlamaması
- Ücret iadesinin yapılmaması
- Uzaklık

11
5
3
3
4
3
1
9
2
2
2
1
1
1

100
45,45
27,27
27,27
100
75,00
25,00
100
22,22
22,22
22,22
11,11
11,11
11,11

13,92
6,33
3,80
3,80
5,06
3,80
1,27
11,39
2,53
2,53
2,53
1,27
1,27
1,27

Fiyat
Yapılan şikayetler doğrultusunda oluşturulan fiyat teması incelendiğinde Uludağ kayak
merkezinin genel olarak pahalı (% 32) bir destinasyon olarak algılandığı bunun yanında
özellikle yiyecek-içecek içecek fiyatlarının (% 16) ziyaretçiler tarafından öncelikli şikayet
konularından biri olduğu söylenebilir. Yiyecek-içecek fiyatları ve genel fiyatlar dışında fiyat
ile ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları ise kayak ile bağlantılı mekanik ve teknik ekipmanların
kullanım ya da kiralama ücretleri ile yapılan yüklü zam oranlarıdır. Fiyat konusu ile ilgili
yapılan şikayet örnekleri şu şekildedir:
“Kar görmek ve gezinmek için güzel bir yer ama oldukça pahalı bir
seyahat olacaktır. Şimdiden uyarayım.”
“Burası manzarası havası, doğası ve pahalılığı ile nam yapmış bir
yerdir.”
“Gerek kayak merkezindeki dağınık pist yapısı gerekse fiyatları kesinlikle
Uludağ’ın değerini düşürdü. Fiyatlara gelecek olursak en normal
mekânda yarım ekmek sucuk 25 - 30 TL arası fiyatlarda. Pistlerde ise
kayak takımı kiralamak 80 TL den başlayıp 200 TL ye kadar gidiyor.”
“Ben açıkçası mecbur kalmadıkça burayı tercih etmiyorum neden mi?
Aşırı şişirilmiş fiyatlar (yiyecek/içecek, teleski, kayak kiraları, eğitmen
ücretleri),”
Alt ve Üst Yapı
Alt ve üst yapı ile ilgili şikayetler incelendiğinde otopark alanlarının şahsi araçlarıyla
gelen ziyaretçiler için yetersiz oluşu (% 23,53), Uludağ kayak merkezine ulaşmak için
kullanılan yolların bakımsız ve dar olması (% 17,65) konularının ziyaretçiler tarafından daha
yoğun bir şekilde dile getirildiği görülmektedir. Alt ve üstyapı ile ilgili bazı şikayetler şu
şekildedir:
“Yol uzun ve pek çok alanda maalesef bozuk. Ara ara çok güzel olması yolun
yapılabileceğini gösteriyor ama demek ki para yetmemiş.”
“Bazı dönemlerde daracık yol trafiği taşıyamıyor.”
“Devamlı giden profesyonel düzeyde kayakçı arkadaşlarım dahi mutlu
değiller. Pistleri ve kar genelde yetersiz.”
Taşıma Kapasitesi
Uludağ kayak merkezi ile ilgili şikayetler incelendiğinde ziyaretçileri rahatsız eden
temalardan bir diğerinin de insan (% 76,92) ve trafik (% 23,08) yoğunluğu olduğu
görülmektedir. Taşıma kapasitesi ile ilgili şikayetler incelendiğinde alan ve yol açısından
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taşıma kapasitesi üzerindeki kullanımın ziyaretçileri olumsuz olarak etkilediği söylenebilir.
Kalabalık ile ilgili dile getirilen bazı şikayetler:
“Doğa harika ama çok kalabalık. Bursa’da 1 geceden fazla kalacaksanız
gidilebilir. Kalabalıktan dolayı benim için kötü bir deneyim oldu.”
“Çok kalabalık bunu kaldırabilecek mekaniklerin iyileştirilmesi lazım”
“20 Milyon insanın işgaline daha ne kadar dayanır bilinmez ama fiyatlar ne
kadar artarsa artsın ziyaretçisi eksik olmaz”
“Pazar günleri dönüş trafiğine dikkat. Erken çıkmakta fayda var.”
“Şubat tatilinde okullar kapanınca iğne atsan yerde düşmez.”
Çevre
Ziyaretçileri rahatsız eden diğer bir tema ise ziyaretçilerin çevreye bıraktıkları atıklar ve
bunların toplanmamasının (% 27,27) yanı sıra doğal yapıyla uyumlu olmayan beton yapıların
(% 27,27) plansız bir şekilde (% 45,45) artmasıdır. Betonlaşma çevre ve görüntü kirliliği ile
ilgili örnek şikayetler ise şu şekildedir:
“Bu arada piknik geleneğimiz pisliğini ortada bırakmak olarak burada en iyi
şekilde sergileniyor.”
“Mart ayı olmasına rağmen hala kar vardı. Çok eğlendik. Fakat daha temiz
olmasını beklerdim. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da çevreye
önem verilmemiş. Hayal ettiğimiz Uludağ bu değildi.”
“Teleferik hızlanmış ve rahat ama ilave inşaat görüntüleri doğayı tehdit eder
durumda. Bilhassa belediyeye ait kafe, tesis gibi yerler bir an evvel bitirilip,
düzenlenip yeşillendirilmeli...”
Turist Profili
Farklı motivasyonlarla Uludağ’ı ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerine göre
beklentileri ve algıları farklılık gösterebilmektedir. Turist profili ile ilgili şikayetler
incelendiğinde ziyaretçilerin bölgede Ortadoğulu turistlerin (% 75) sayısındaki artıştan rahatsız
olduklarını belirtirken kayak yapmak amacıyla bölgeyi ziyaret eden turistler ise günübirlik
ziyaretçilerden (% 25) rahatsız olduklarını belirtmiştir. Turist profili bağlamında yapılan örnek
şikayetler:
“Burada da Arap turistler var, gelenlerin görünümü çok kötü...”
“Günübirlikçilerin kayakçılardan ayrı, kapalı telesiyejlere ihtiyacı var her iki
gurubu hafta sonu birbirine karıştırıyorlar tansiyon yükseliyor...”
Diğer
Uludağ kayak merkezini ziyaret eden turistlerin şikayetleri incelenirken yukarıda
açıklanan beş ana tema dışında kalan bazı kodlar da tespit edilmiş ve birbiriyle yakın ilişkisi
olmayan kodlar diğer teması altında toplanmıştır. Tema incelendiğinde eğitimsiz ve niteliksiz
personel (% 22,22), destinasyonun kendini yenilememesi (% 22,22), bölgenin ilkbaharda daha
çekici olması (% 22,22), paydaşların bölgenin gelişimine katkıda bulunmaması (% 11,11),
ulaşım mesafesinin uzun olması (% 11,11) ve tesisler tarafından ücret iadesinin yapılmaması
(% 11,11) gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Diğer şikayet örnekleri ise şu şekildedir:
“Personelin neredeyse tamamı Suriyeli bir türlü anlaşamadık, Bir iki Türk
personel bulduk çözümleri ürkütücü idi, Arapça öğrenmeliymişim.”
“Bu bölgenin sahibi yok ve kendi doğal güzelliği ile bugünlere gelmiş gibi
görünüyor.”
“Skipass'ı iyi seçin. Ne olursa olsun iade kabul etmiyorlar.”
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Şikayetler işletmelerin mal ve hizmetlerini geliştirebilmeleri için önemli bir kaynak
görevi görmektedir. Turizm sektörü de benzer bir yapıya sahipken fiziksel mallardan farklı
olarak turistik ürün bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla müşteri şikayetleri
değerlendirilirken sadece işletme bazlı şikayetleri değerlendirmenin ötesinde ziyaretçilerin otel
dışında temas kurduğu destinasyonun bütününün değerlendirilmesi daha büyük bir önem arz
etmektedir. Örneğin x otelinin ürün ve hizmetlerinden memnun olan bir kişi otel dışında
yaşadığı sorunlardan dolayı kasıtlı ya da kasıtsız olarak destinasyon hakkındaki olumsuz
görüşlerini paylaşabilir. Bu görüşler doğrultusunda destinasyon ve destinasyonda yer alan
işletmelerin tüketiciler tarafından tercih edilme olasılığı azaltılmış olabilir. Bu bağlamda kış
turizmi açısından Türkiye’deki en önemli destinasyonlardan biri olan Uludağ kayak merkezi ile
ilgili yapılan yorumlar destinasyonda bulunan diğer işletmelerin tamamını etkileyebilmektedir.
Yapısı gereği otel dışında, destinasyonda bulunan faaliyet alanlarını kullanma olasılığı (pist,
teleferik, telesiyej vb.) fazla olan kış turizminde bu durum daha da önemli bir boyut
kazanmaktadır.
Uludağ kayak merkezi ile ilgili yapılan yorumlar doğrultusunda oluşturulan şikayet
temalarının fiyat (% 31,65), alt ve üst yapı (% 21,52), taşıma kapasitesi (% 16,46) ile çevre (%
13,92) üzerinde yoğunlaştığı görülürken şikayet konularının tamamı içerisinde insan yoğunluğu
(% 12,66) ve fiyatların genelinden (% 10,13) daha sık şikayet edildiği görülmüştür. İlgili
literatür incelendiğinde kış turizminin yapıldığı kayak merkezleri ile ilgili yapılan şikayetlerin
Zemla (2008: 52-53) kalabalık, çevresel etkiler, çeşitli hizmet alımlarında uzun kuyrukların
varlığı, yüksek fiyatlar, alt ve üst yapı tesisleri, Sağlık ve Kocaman (2014: 83) kar kalitesi, pist
nitelikleri ve ekipmanlar, Çalışkan (2015: 109) mekanik tesisler, alt ve üstyapı eksiklikleri gibi
konuları kapsadığı görülmekle birlikte söz edilen şikayetlerin Uludağ kayak merkezi ile ilgili
yapılan şikayetlerle benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Konu kapsamında geliştirilen öneriler ise şu şekilde sıralanabilir;
- Bölgede uygulanan fiyat tarifeleri tüm paydaşların katılımı doğrultusunda gözden
geçirilmeli ve düzenlenmelidir.
- Alt ve üst yapı ile kış turizmi kapsamında kullanılan mekanik ve teknik ekipmanlar
kullanıcı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilecek şekilde düzenlenmelidir.
- Sürdürülebilir çevre ve kalkınma çalışmaları bağlamında bölgenin taşıma kapasitesi
tespit edilmelidir.
- Bölgede inşa edilen otel vb. tesislerin çevreyle uyumlu olması sağlanmalı, girişimciler
bu konularda (yeşil uygulamalar vb.) bilgilendirilmelidir.
- Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında çatışmaları önleyici çözümler üzerine
odaklanılmalıdır.
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ÖZET
Turizm denildiğinde akla ilk gelen, yaz aktiviteleridir. Bu aktiviteler, insanları yoğun iş
temposunun yaşandığı kış aylarına hazırlar. Sürekli değişen istek, ihtiyaç ve beklentiler turizmcileri yaz
turizminin ön planda olduğu anlayışını aşmaya itmiştir.
Turizm sektöründe son dönemlerde kış turizminin yıldızı parlamıştır. Kış turizmine elverişli olan
ülkemizde artan kış sporları etkinlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini arttırmıştır. Bireysel sporlar,
takım sporları ve yüksek adrenalin içeren sporların yapıldığı merkezler rağbet görmektedir.
Turistlerin bu merkezlere yönelmelerini sağlayan bir diğer önemli faktör pazarlama ve reklam
çalışmalarıdır. Bu bağlamda yapılacak pazarlama faaliyetleri ve özellikle de reklamlar sürekli değişen
şartlara uyum sağlamalı, inovatif olmalıdır. İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve
bunları uygulamaktır. Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünyada artan rekabet koşulları işletmeleri
inovatif olmaya motive etmekte, bu doğrultuda hareket etmeyen işletmelerin varlığını sürdürmesi
imkânsız bir hal almaktadır. İşletmeler inovatif reklamlar aracılığı ile turistlerin ilgisini bu yöne
çekebilecek uygulamalar yapmaktadır.
Çalışmada amaç, inovatif reklamların Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne katkılarının
incelenmesidir. Literatür taramasının akabinde tesis ile ilgili yapılmış reklamlar incelenmiş, inovatif bir
reklamda olması gerekenler ortaya konulmuş, tüketicilerin algılarını etkileyecek unsurlar konusunda
önerilerde bulunulmuştur. Zaman kısıtı nedeniyle 10 katılımcıdan oluşan fokus grup çalışması
oluşturularak, fikir alışverişi şeklinde veriler toplanmıştır. Görüşmeye katılan 10 katılımcı seçilirken,
önceden kış turizmi deneyimi olmalarına özen gösterilmiştir. Katılımcılara inovatif reklam örnekleri
izletilerek veya izlemiş oldukları reklamlardan yola çıkılarak, Yıldız Dağı Kış Turizmine katkı
sağlayabilecek şekilde oluşturulabilecek reklamlar hakkında görüşleri alınmıştır. Katılımcılar;
reklamlarda yaratıcılık şeklinde ortaya çıkan inovatif reklamların insanların dikkatinin çekilmesinin
sağlanarak Sivas’ın kış turizmine olumlu katkılar yapacağı konusunda aynı görüşe sahiptirler.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, İnovatif Reklam, Yıldız Dağı, Sivas

CONTRIBUTIONS OF INNOVATIVE ADVERTISING WORKS TO
WINTER TOURISM: EXAMPLE OF "YILDIZ MOUNTAIN WINTER
SPORTS TOURISM CENTER"
ABSTRACT
When it comes to tourism, summer activities are the first thing come to mind. These activities
prepare people for the winter months when the intense work is going on. The constantly changing needs,
desires and expectations have driven tourists to overcome the understanding that summer tourism is the
forefront of tourism. The star of winter tourism has recently flourished in the tourist industry. Increasing
winter sports activities in our country favorable for winter tourism have increased the interest of
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domestic and foreign tourists. Centers where individual sports, team sports and high adrenalinecontaining sports are popular.
Another important factor that enables tourists to navigate these centers is marketing and
advertising work. The marketing activities to be done in this context, and especially the advertisements,
must be adaptive and adaptable to ever-changing conditions. Innovation; develop different and different
ideas, and apply them. Emerging technology and increasingly competitive conditions in the globalizing
world motivate businesses to be innovative, and it is impossible to sustain the existence of businesses
that do not act in this direction. Businesses make applications that can attract tourists' interest through
innovative advertising.
The purpose of this study is to examine the contributions of innovative advertising to the Yıldız
Mountain Winter Sports Tourism Center. Following the literature review, advertisements made about
the facility were reviewed, suggestions for what should be an innovative commercial, and suggestions
about the factors that will affect consumers' perceptions. Due to time constraints, focus group work
consisting of 10 participants were created and data were gathered in the form of idea exchange. Careful
attention has been paid to the fact that they have already had winter tourism experience when 10
participants were selected. Participants were interviewed about innovative advertisements that could be
created to contribute to Yıldız Mountain Winter Tourism. Participants; they have the same opinion that
innovative advertising in the form of creativity in advertisements will attract people's attention and make
a positive contribution to winter tourism in Sivas.
Key Words: Winter Tourism, Innovative Advertisement, Yıldız Mountain, Sivas

GİRİŞ
Şüphesiz Türkiye, kış turizmi için elverişli ülkelerden birisidir. Söz konusu turizm
türünün gerektirdiği mevsim özellikleri yanı sıra jeopolitik konumu ve ulaşım imkânları da
avantajdır. Bu çerçevede Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi de kış turizmi için elverişlidir.
Ulaşım avantajlarının yanı sıra, yeni olması ve tanınmaması gibi dezavantajları da mevcuttur.
Bu durumun daha sağlıklı ortaya konulabilmesi için Yıldız Dağı Kayak Merkezine yönelik
ciddi bir SWOT analizi yapılarak durum tespiti yapılmalı, stratejik pazarlama planlaması ortaya
konulmalıdır. Bu yolu izlemeyen tüm çalışmalar parçalı olacak, pazarlama stratejisinden
yoksun olduğu için kalıcı etki yaratmayacak ve başarısız olacaktır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kış Turizmi ve Özellikleri
Günümüzdeki turizm olgusu sosyal, ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişimler
çerçevesinde daha sürdürülebilir hale gelmeye başlamıştır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında yer alan 1586. maddesinde belirtildiği üzere “Turizmin mevsimlik ve coğrafi
dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni
potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf, kış, dağ, termal, sağlık, yat, kongre turizmi ve eko
turizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektir.” ifadesinden de anlaşılacağı üzere
turizmin sürdürülebilirliği amacıyla sadece deniz-kum-güneş ekseninde gerçekleştirilebilir
olmayıp, bölgenin coğrafi koşulları, doğası, tarihi ve kültürel yapısının da bu bağlamda turizm
kapsamına alınmasıyla mümkün olmaktadır. Türkiye; gerek doğal güzellikleri, gerek tarihi ve
kültürel miraları ile çoğu Avrupa ülkesinden çok daha fazla zenginliği içerisinde
barındırmaktadır. Dolayısıyla bu zenginlikler turizm açısından Türkiye’nin tercih edilen bir
ülke olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte dağlık alanların fazla olması da farklı turizm
alanlarının uygulanabilir olmasına etki etmektedir.
Dağların turizmde kullanılması dağcılık ve kayak ile başlamıştır. Kayak sporunun
gerçekleştirilebilmesi için uygun olan yerlerin konaklamaya elverişli hale getirilerek eğlence
mekânlarının da kurularak kayak merkezleri haline getirilmesi ile kış turizmi kavramı hayata
geçirilmiştir (Doğaner, 2001:176). Kış turizmi; kar yağışı alan, dağlık bölgelerde yapılan kış
sporlarının uygulandığı alanlar üzerinde faaliyet gösterilen (Ülker, 1999:12) bir turizm
çeşididir. Kış turizmini; kar yağışı, karın yerde kalış zaman aralığı, dağın eğimi, bakı gibi
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coğrafi özellikleri etkilemekte olup, sonbaharın sonlarından başlayarak ilkbaharın başlangıç
zamanı aralığında yapılabilen turizm çeşitidir (Gönençgil ve Güngör, 2002:40). Kış turizminde
kış sporlarının yapılabilmesi için dağın eğiminin yeteri kadar olması ve karın kayak yapmaya
elverişli ölçüde kaliteli olması gerekmektedir (Won ve Hwang, 2009:17-27). Kış turizminin
ana temasında kayak sporu yer almakta olup bununla birlikte konaklama ve başka eğlence
hizmetlerinden oluşan bir faaliyetler bütünüdür (İncekara, 1998:3).
Kış turizminin geliştirilerek ziyaretçi sayısındaki artışın sağlanabilmesi açısından yapılan
çalışmalar kapsamında Türkiye Turizm Stratejisi 2023 oluşturulmuştur. “Kış Turizm Master
Planı” olarak adlandırılan planda; “Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini kapsayan
bölgedeki mevcut ve potansiyel kış turizm merkezleri dikkate alınarak oluşturulan koridor
boyunca yer alan, doğal, kültürel ve tarihi çekim kaynakları yakın çevredeki diğer değerlerle
ilişkilendirilecek ve bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği sağlanacaktır.”
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007) ifadesi yer almaktadır. Kış turizminin sahip olduğu
özellikler şu şekilde ele alınabilir (Albayrak, 2013: 198-199):
-İnsanların kış sporlarını yapmanın yanında macera yaşamak amacıyla belirli eğimi ve
yüksekliği olan kar ile kaplı dağlık bölgelerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Bununla
birlikte sadece spor yapmak amacına hizmet etmeyip, insanların macera ve heyecan
yaşamalarına da katkı sağlamaktadır. Kış turizmi sayesinde ülkelerin turizm faaliyetleri yılın
on iki ayına yayılabilmektedir. Ayrıca kış turizmi yapılan dağlık alanlar, yaz ayları içerisinde
doğa turizmi, kongre turizmi, yayla turizmi, gençlik kampları gibi faaliyetlere ev sahipliği
yapmaktadırlar.
-Kış turizmi ile dağlık bölgelerin tanınması sağlanmakta ve bu sayede atıl durumda bulunan
yerler bu anlamda turizm sektörüne kazandırılmaktadır.
-Kış turizmi ile bölgenin istihdam olanakları artmakta ve elde edilen ekonomik gelirler
artmaktadır. Fakat kış turizmi diğer turizm çeşitlerine kıyasla daha çok yatırım yapılması
gereken bir turizm türüdür. Kış turizminin gerçekleştirildiği alanlarda gelen insanların ihtiyaç
duyacakları konaklama, ulaşım ve yiyecek gibi unsurların karşılanması gerekmektedir.
-Kış turizmine ilgisi olan insanların gelir seviyeleri yüksek olmakla birlikte her yaş grubundan
ve eğitim seviyesinden bireyler yer almaktadır. Turistler, diğer turizm çeşitlerine kıyasla kış
turizmi için daha fazla para harcamaktadır.
-Kış turizmi ile ilgilenen kişiler yeni ve farklı şeyleri yaşama arzusundadırlar.
Türkiye’de ve Sivas’ta Kış Turizmi
Türkiye birçok kültürel ve tarihi eserlerinin yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleri ile
de yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Kış turizmi bağlamında Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın 2016 tarihli sonuçlarına göre; Türkiye’de 28 tane kış tatili yapılabilecek
kış turizm merkezi bulunmakta, bunlardan 16 tanesinde tam anlamıyla kış turizmi faaliyetleri
uygulanmaktadır. Geriye kalan yerlerde ise kısmen kış turizmi yapılmaktadır. Tam anlamıyla
kış turizminin yapıldığı yerler; Uludağ, Yalnızçam Uğurludağ, Kop Dağı, Köroğlu, Bozdağ,
Erciyes, Ergan, Zigana, Kadın Çayırı, Ilgaz, Davraz, Kartepe, Palandöken, Akdağ, Sarıkamış,
Yıldız Dağı’dır.
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Şekil 1. Türkiye’de Bulunan Kış Sporları Turizm Merkezleri

Kaynak:http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10176/mevcut-kis-sporlari-turizm-merkezleri.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2016 verilerine göre; Kış turizmi destinasyonlarında yer
alan turizm merkezlerindeki toplam mevcut yatak kapasitesi 11207 olup en fazla yatak
kapasitesine sahip turizm merkezi Erzurum Palandöken (2466) iken bunu Bursa Uludağ (2250),
Bolu Köroğlu Dağı (1713) ve Kayseri Erciyes Dağı (1000) takip etmektedir. Kış turizm
merkezlerinde toplam 101 adet mekanik tesis bulunmakta olup, en fazla mekanik tesise sahip
turizm merkezi Bursa Uludağ (22) dır. Söz konusu mekanik tesisler bir saatte toplam 104.343
kişi taşıma kapasitesine sahiptir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).
Yıldız Dağı, Sivas’ın kuzeyinde yer almakta olup yüksekliği 2552 metredir. Gabro türü
kayalar ile oluşmuş Yıldız Dağı, Sivas şehir merkezine 58 km uzaklıkta yer almaktadır. Kasım
ayının ortasından itibaren kar yağışı alan dağda, mart sonuna kadar kar yerde kalmaktadır.
Yıldız dağının zemini sağlam yapıda olup yağan kar kalitelidir. Kış turizmine elverişli
olmasının yanında doğa ve jeoturizm alanında da gelen misafirlerine hizmet sunabilmektedir.
Alanda yer alan travertenler, şelale ve dereler de görülmeye değer tabiat zenginlikleri arasında
yer almaktadır. Yıldız dağında yapılan sondaj çalışmaları ve gözlemler sonucunda herhangi bir
çığ, heyelan, taşkın, sel ya da kaya düşmesi gibi doğal afetlere karşı bir riski bulunmadığı
belirlenmiştir. Yıldız Dağı Sivas ili ve çevresindeki illerden gelen yaklaşık 4,5 milyon insana
hizmet verebilecek kapasiteye sahip bir kış sporları turizm merkezidir. Yıldız Dağı’nın bir kış
turizm merkezi olma yolundaki ilk görüş 2006 yılında ortaya atılmış, gerekli fizibilite
çalışmaları tamamlanarak 2010 yılında resmi gazetede “Kış Sporları Turizm Merkezi” şeklinde
yayımlanmıştır. Yıldız dağı kış turizm merkezinde bir adet teleksi, iki adet telesiyejden oluşmuş
üç tane mekanik tesis yer almaktadır. Ayrıca gelen misafirlerin konaklama yapabilmeleri için
100 kişilik bir tane tesis bulunmakta olup, iki tane kafe restoran mekânı, Cumhuriyet
Üniversitesi ve Sivas İli Gençlik ve Spor Müdürlüğü için ayrılmış alandan oluşmaktadır. Yıldız
Dağı, kış sporlarına ev sahipliği yapan bir turizm merkezi olmasının yanında yaz etkinlikleri
kapsamında trekking, at binme, yamaç paraşütü, tenis, futbol gibi rekreasyon faaliyetleri
konusunda da gelen müşterilerine hizmet sağlamaktadır (Yıldız Dağı Kayak Merkezi).
İnovasyon
Günümüzde birçok kelime ve kavramın hızla yayılmasının bilime katkıları kadar zararları
da olduğu aşikârdır. Zira değişen dünya ve teknoloji ile birlikte hayatımıza yeni kelimeler
girmekte, bunların kavramsallaşmasına ve anlamlarının oturmasına zaman kalmadan moda
şeklinde hızla kullanılmaya başlanmaktadır. Bu durum beraberinde bazı sorunlar getirmektedir.
Aynı kavramdan farklı bilim insanlarının farklı çıkarımda bulunması, bir dilden bir dile
çevirirken anlamın giderek basite indirgenmesi, özünün kaybolması gibi sorunlar sayılabilir.
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Özellikle bir kavramın çıkış yeri olan bilim dalı ya da disiplinden farklı bir dal ve/veya
disipline aktarımı da sorun yumağını büyütmektedir.
Son dönemde bu duruma en iyi örnek verilecek kavramlardan bir tanesi de “innovation” yani
dilimize geçmiş hali ile inovasyon kavramıdır.
Oxford Sözlüğünde (2018) “innovation” kelimesinin birkaç anlamına yer verilmiştir.
Bunlardan ilki “yenilik yapma eylemi veya süreci” olarak ifade edilmiştir. Buradaki “süreç”
ifadesi dikkate değerdir. Çünkü salt yeni bir icat, buluş inovasyon olarak ele alınmamış sürece
de atıf yapılmıştır. Kelimenin kaynağı olarak da Latince gösterilmiştir.
İkinci anlamında ise “yeni bir yöntem, fikir, ürün vb” denilerek inovasyon kavramına
sadece somut ürünler değil soyut fikirler de katılmıştır.
Sözlükteki en büyük handikap inovasyon kelimesini açıklarken “inovating” fiiline atıf
yapmasıdır. Bu da Türkçeye çevirirken hataya düşmemize sebep olur. Bu sebeple en iyi yöntem
kelimenin eş anlamlarına bakmak olacaktır. Aynı sözlüğün eş anlamları bölümüne baktığımızda
değişim, devrim, dönüşüm, metamorfoz kelimeleri görülebilir. Bu da bizi basit bir “yenilik”
sıfatından “yaratım” kavramına götürür. Çünkü Türkçedeki “yeni” kavramı, eski olmayan,
ortaya çıkışının üzerinden pek zaman geçmeyen anlamına gelir. Ortaya çıkanı değil,
sonrasındaki zaman dilimini ifade eder.
Örneğin inovatif ayakkabı ile yeni ayakkabı aynı anlama gelmez. Yeni ayakkabı
dendiğinde satın alınan klasik bir toplu üretim neticesinde ortaya çıkan ayakkabının
kullanılmamış hali ifade edilir. Ancak inovatif ayakkabı dendiğinde daha önce kimsenin icat
etmediği, yeni olmakla birlikte sıra dışı bir ayakkabıdan bahsediliyordur.
Kelimenin Türkçeye girişinden itibaren anlamının oturmamasının altında bu sebep yatar.
Türk Dil Kurumu sözlüklerine ilk olarak 2004 yılında İktisat Terimleri Sözlüğünde girmiştir ve
“yenilik” olarak karşılık bulmuştur. Ancak bu tercüme ve ifadenin yetersizliğinden olacak,
kelimenin karşılığı günümüzde değişmiş, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğünde
“yenileşim” olarak değişmiştir. Yenileşim kelimesinin karşılığında ise “Değişen koşullara
uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya
başlanması” ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifade inovasyonu karşılamaz çünkü inovasyon,
koşullara ayak uydurmaz tam tersi yaratıcılığı ve farklılığı ile koşulları değiştirir, kendine ayak
uydurur.
Yukarıda açıklanan ifadeler inovasyon kelimesinin Türkçeye çevrilmesindeki karmaşayı
ortaya koymaktadır. Kelimedeki karmaşanın üzerine bir de kavramsal boyutta karmaşa söz
konusudur. Her yenilik, her icat, her buluş inovatif bir şekilde ele alınabilir mi? Eğer söz konusu
bilim ve/veya disiplin ekonomi, işletme gibi alanlar ise elbette alınamaz. Eğer bir icat ekonomik
bir değer haline dönüşürse ve katma değer yaratır ise inovatif biz özellik kazanır. Bu durum
fikirler, düşünceler için de geçerlidir. Sizin birçok fikriniz, yeni düşünceleriniz olabilir. Ancak
bu fikirler, katma değer yaratıyor, ekonomik bir hâl alıyor ise inovatif olarak değerlendirilebilir.
Herzogda (2008: 9) ekonomik anlamda kavramı bu şekilde ele almış, ticari faydaya
değinmiştir. Buluş veya icadın yeni bir ürün olan lasmanının yapılmasını veya üretim
süreçlerinde farklılığın vurgulanmasını zorunlu saymıştır.
Yine OECD (2005) yayınladığı raporda yapılan icadın veya teknolojik ürünün sunumu
doğru yapılmazsa ve tüketici nezdinde başarılı bir kullanım oranı ya da benimsenilmişlik
sağlanmazsa, yapılanların bir anlamının olmadığını ifade etmiştir.
Her tasarım her yaratım süreci elbette düşünme ile fikir ile başlar. İnovatif ürünlerin, mal
veya hizmetlerin ortaya çıkabilmesi de sıra dışı, klasik olmayan, benzersiz fikirlerin ortaya
çıkışına bağlıdır. İnovasyon sürecini başlatan bu benzersiz fikirler inovatif fikirler olarak
adlandırılırlar. Oxford Sözlüğü de inovasyonun fikirler için de kullanıbileceğine dikkat
çekmişir.
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Reklamlarda İnovasyon ve İnovatif Reklam Kavramı

Günümüzde bir tüketici kısa bir zaman dilimi içerisinde sayılamayacak kadar çok
reklama maruz kalmaktadır. Kişinin sabah uyanması ile birlikte cep telefonuna gelen mesajlar,
posta kutusuna düşen elektronik postalar, evinin kapısında bulduğu broşürler, işe giderken
radyoda dinlediği reklamlar, sokakta gözüne çarpan outdoor uygulamaları, TV’de izlediği
reklamlar bunlara örnek gösterilebilir.
Aslında bu örnekler daha da artırılabilir. Tüketicinin özellikle de bilgisayar başına geçip
internete girmesiyle beraber reklam yağmuru, artarak devam eder. Siteler, banner reklamları,
uygulama içi reklamlar, browser reklamları vs.
Sebebi, mevcut dünyamızda arz talep konusunda dengesizliktir. Üretilen bunca ürüne
karşı, az sayıda alıcı vardır. Bu sebeple artık “müşteri kraldır”.
Bu kadar yoğun reklamlar karşısında tüketicinin giderek ilgisinin azalması, reklamları
izlememesi, etkilenmemesi normaldir, doğaldır. Bu doğal olarak pazarlamayı ve devam eden
süreçte satışı etkiler. İster mal niteliğinde olsun, ister hizmet niteliğinde olsun tüm ürünler bu
yıkıcı son ile karşı karşıya kalırlar.
Barry ve Howard’a göre (1990) sistematik satış etkinliğine yönelik çalışmalarının
tarihinin 100 yılı geçmez. Bu durumu, 19.yy’ın sonunda kapıda satış için dört adımlı formül
geliştiren National Cash Register Company’de çalışan St. Elmo Lewis’e dayandırırlar ve O’nun
geliştirdiği AIDA adlı dört adımlı formüle bağlarlar. Bu formül kısaca, tüketicinin dikkatini
çekmek (attention), tüketicide ilgi uyandırmak (interest), tüketicide istek uyandırmak (desire)
ve sonunda eyleme geçilerek satışın yapılması olarak tarif edilebilir.
İlk çıkış noktasında satış temalı düşünülen bu formül, günümüzde “reklamlar” için de
düşünülmüştür ve ayrıca revize edilmiştir. AIDA’nın başına “need” yani ihtiyaç getirilmiş,
tüketicilerde ihtiyaç hissi uyandırmanın önemine vurgu yapılmıştır. Sonuna ise “satisfaction”
yani memnuniyet getirilmiş ve tüketicinin satış sonrası da takibi arzulanmıştır. Böylece formül
NAIDAS şeklini almıştır (Serttaş, 2009: 22).
Tüm bu gelişmelere ve formüllere rağmen, yukarıda da değinildiği gibi tüketicinin
giderek artan reklam yağmuruna maruz kalması, tüketicinin ilgisini, dikkatini eskisi kadar
çekmemektedir. Ayrıca ilgi çekecek veya tüketicinin gerçekten ihtiyaç duyacağı mal ve
hizmetlere dair reklamlar da bu yoğunlukta gözden kaçmaktadır.
Bunun için yapılması gereken şey, tüketicinin karşısına “sıradışı” diyebileceğimiz tarzda
reklamlar ile çıkmaktır. Bu durumun başlıca sebebi, reklam yoğunluğu arasında işletmenin
tüketici nezdinde yer açma mecburiyetidir. Bir diğer sebep ise değişen çağ ile birlikte değişen
tüketici zevk ve düşünme şekilleridir.
Küreselleşmenin hayatımıza kattığı dijitalleşme, dikkati dağınık tüketici, her şeyi çabuk
tüketen ve sıkılan insan yapısını da beraberinde doğurmuştur.
Bu sebeple reklamlar artık, beyaz, daha beyaz, en beyaz formundan çıkıp, “kirlenmek güzeldir”
(Unilever, 2018) formuna girmelidir, yani reklamlar artık yaratıcı, sıradışı kısacası inovatif
reklamlar olmalıdırlar.
Burada akla gelecek ilk soru, “inovatif reklamların özellikleri nelerdir” sorusudur.
Öncelikle reklamı yapılacak ürün veya hizmetin kendisinin ya da bir kısmının gerçekten
inovatif özellikler taşıması gerekir. İnovatif tutundurma çabalarının ve buna bağlı olarak
reklamların ilk şartı budur. Sıradan bir ürünün reklamını ne kadar sıradışı yaparsanız yapın,
internet toplulukları gibi gruplar sayesinde ürün veya hizmete dair bilgiler çok kısa sürede
dolaşımda olacaktır. Bundan sonraki gereksinimleri şöyle sıralayabiliriz;
1. Outdoor yani açık hava ya da internet reklamları ev sahipliği yapmalıdır. Açıkhava
reklamları tüketicinin algı duvarlarının en düşük olduğu yani reklam mesajına en açık
olduğu mecralardan birisidir. Çünkü beklemediği anda karşısına çıkabilir yahut mecbur
olabilir. Zapping dediğimiz eylemde bulunamaz, reklama karşı hazırlıksızdır. Yine
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internet reklamları da inovatif reklamlara en çok ev sahipliği yapabilecek mecralardan
birisidir. Tüketicilerin büyük bir kısmı gün boyu akıllı telefonlar aracılığı ile internette
gezinmekte, sosyal medyada paylaşım yapmakta veya oyun oynamaktadır.
2. Klasik reklamlardan olabildiğince farklı olmalı, söylemleri, mesajları hatta müzikleri
çok yaratıcı, sıradışı olmalıdır.
3. Viral potansiyeli olmalıdır. Yani reklam sadece ajansın ya da firmanın yaptığı ve
yaydığı ile kalmamalı, tüketiciler tarafından da gönüllü olarak yayılmalıdır. Bu yayılıma
gönüllü katılım sağlayacak kadar yaratıcılık barındırmalıdır.
4. İnovatif reklamlar anlamlı olmalıdır. İster komedi unsurları barındırsın, ister duygu
yoğunluğu taşısın, içlerinde sağlam bir hikâye barındırmalıdırlar. Ancak bu tarz
reklamlar viral etkiye sebep olabilirler.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE BULGULAR
Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fokus yani odak grup tekniği kullanılmıştır.
Yapılandırılmış soru formu kapsamında toplamda sekiz adet soru yöneltilmiş ve bu sorulara
verilen cevaplar değerlendirilmiştir. Sohbet esnasında da cevaplayıcıların deneyimlerine göre
yapılandırılmamış sorularla çalışmanın sonlandırılması hedeflenmiştir. Bu kapsam da kış
turizmi deneyimi olan 10 kişi tesadüfi olmayan örneklem metodu ile belirlenmiş ve akabinde
kartopu yöntemi ile aynı deneyimi yaşamış olan sosyal çevrelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu
yöntem ve alınan cevaplar ile katılımcıların kış sporlarına ve inovatif reklam kavramlarına bakış
açıları yorumlanmıştır.
Araştırmanın Kısıtları
Araştırmanın zaman kısıtı ve maliyet kısıtları söz konusudur. Araştırmanın sunulacağı
kongrenin tarihi zaman kısıtıdır. Maliyet kısıtından bahse konu ise Sivas genelinde ve Türkiye
genelinde yüz yüze anket çalışmasının yapılamamasıdır. İlerleyen dönemlerde nicel araştırma
teknikleri ile de yeni araştırmaların yapılması arzu edilmektedir.
Araştırmanın Bulguları
Katılımcılara ilk olarak “kış turizmini tercih etme sebepleri” sorulmuştur. Gelen cevaplar
arasında en yoğun olarak verilen cevap, yaz tatili zamanları ile yoğun iş temposunun
uyuşmaması gösterilmiştir. Bundan sonra gelen cevaplar, kayak sporunun sevilmesi, kar
yağışının verdiği huzur ve dinlenme hissi, yaşanılan şehirde kaya tesisleri olması, yeterli kar
yağışı olması ve böyle bir tatilin kolay olması olarak sayılmıştır.
İkinci olarak yöneltilen soru, “kış turizmi için hangi coğrafi bölgeyi veya tesisi tercih
edersiniz” sorusu olmuştur. Verilen cevaplar yoğun olarak Bursa-Uludağ, Sivas-Yıldız Dağı,
Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken, Kars-Sarıkamış şeklinde gerçekleşmiştir.
Çalışmadaki üçüncü soru, “kış turizmi tercihinizde etkili olan faktörler nelerdir” şeklinde
sorulmuştur. Verilen cevaplar özetlenecek olursa, kaya merkezindeki pistlerin çeşitliliği,
kalitesi ve uzunluğu, kayak merkezine ulaşımın kolaylığı, kayak dışı aktivitelerin kalitesi ve
çeşitliliği, fiyatların uygunluğu ve hizmet kalitesi, aile ortamına uygunluğu sayılabilir.
Yöneltilen dördüncü soru, “tatilinizi yaptığınız yer ile ilgili daha önce herhangi bir reklam
ile karşılaştınız mı” sorusudur. Katılımcıların yarısı herhangi bir reklamla karşılaşmadıklarını,
arkadaş çevrelerinden edindikleri duyumlar üzerine tatile gittiklerini, beyan etmişlerdir. A.D
isimli cevaplayıcı, her yıl sürekli aynı kayak merkezine (Kayseri-Erciyes) gittikleri için
reklamların ilgisini çekmediğini belirtmiştir. Diğer katılımcılar ise sosyal medyada gördükleri
reklamların, magazin haberlerinde gördükleri ünlülerin, arkadaşlarının sosyal medya
paylaşımlarında gördüklerinin kendilerini etkilediğini belirtmişlerdir.
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Katılımcılara sorulan beşinci soru, “kış turizmi, kış sporları ve bunları içeren tesislerle
ilgili aklınıza gelen reklamlar var mı” sorusudur. Çoğunlukla verilen cevaplar, bu alanda
reklamların az olduğu, sadece son dönemde Erciyes Kayak Merkezi’nin NTV’ye sponsor
olduğu ve bununda akılda kaldığı anlatılmıştır.
Çalışmada sorulan altıncı soru, “Aklınıza gelen bu reklamlarda sizi etkileyen,
beğendiğiniz unsurlar nelerdir sorusudur. Verilen cevaplara bakıldığında, kayak sporunu
başarılı bir şekilde gerçekleştiren insanların özendirdiğini, güven verdiğini, kayak sporunu ön
plana çıkaran görsel temaların çekiciliğini, uzun pistlerin ve kaliteli karın çekiciliği
anlatılmıştır.
Yöneltilen yedinci soru, “Kış turizmi için bir reklam hazırlayacak olsaydınız, içinde hangi
unsurların olmasını isterdiniz” sorusudur. Çoğunlukla verilen cevaplar, gökyüzü, kar, zirve, kar
ve kayak manzaraları, eğlenceli etkinlik kareleri, tesislerin ve hizmetin kalitesi, aile ortamı ve
çocuk eğlence alanları, doğanın en doğal görüntülerinin vurgulanması ve yapaylıktan uzak
samimi bir ortamın yansıtılmasıdır.
Sorulan son soruda “Doğrudan satış reklamlarına göre yaratıcılık barındıran reklamların
satın alma davranışınız üzerindeki etkisi nedir” sorusudur. Verilen cevaplara bakıldığında,
yaratıcı reklamlara daha fazla ağırlık verilmesi, aile ve ortam sıcaklığını ön plana çıkaran
unsurlara önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Değişen ve gelişen yaşam koşulları, hayat standartlarının iyileşmesi, teknoloji ve
beraberinde getirdiği sorumluluklar işletmeleri de bu şartlara uyum sağlamaya zorlamıştır.
İşletmelere bu açıdan bakıldığında zorlu bir hizmet süreci onları beklemektedir. Dinamik
olmak, uyum sağlamak, kaliteyi korumak ve tüm bunları gerçekleştirirken de kendi tanıtımını
en doğru şekilde yapmak ve en akılda kalıcı yöntemleri bulmak son derece önemlidir.
Bu anlamda inovatif olmak kalıcılığın vazgeçilmez unsurudur. Yenilikçi bir yaklaşım
işletmeleri her zaman bir adım ileriye taşımaktadır. Gündemde olan gelişmelerden müşterilerin
haberdar olması, yapılan halkla İlişkiler (PR) çalışmalarının yaratıcılığı ve nitelikli iletişim ağı
aynı zamanda rekabet avantajı sağlar. İşletmeleri rakiplerinden üstün kılar. Sonuç olarak bu
üstünlük müşteri memnuniyeti sağlar ve inovatif çalışmalar yapan işletmeler tercih edilir.
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ÖZET
Turizm hareketleri dünya genelinde günden güne gelişmektedir. Bu gelişmelerle birlikte farklı
turizm türleri de ortaya çıkmaktadır. Konu zaman zaman teorisyenler ve akademisyenler tarafından
eleştirilmektedir. Ancak teorisyen ve akademisyenlerin tersine, destinasyonlar ortaya çıkan farklı turizm
çeşitlerini desteklemektedir. Özellikle küçük destinasyonlar turizm pazarındaki farklı turizm
çeşitlerinden pay alabilmek için yoğun uğraşlar vermektedirler. Farklı turizm çeşitlerine olanak
sağlayacak turizm kaynakları bakımından zengin olan kırsal bölgeler, bu turizm çeşitlerini geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Kırsal bölgelerde gelişen ve gelir sağlayan önemli bir turizm türü de kış turizmidir.
Kış turizmi, iklim ve coğrafi yönü olan doğal faktörlerin ile insan ve yönetim kaynaklı beşeri faktörlerin
entegre kullanıldığı destinasyonlarda çok başarılı bir konuma gelir. Bu çalışmada, Muş ili bir kış turizmi
destinasyonu olabilir mi? sorusundan hareket edilmiştir. Bu kapsamda ilin iklim ve coğrafik özellikleri
ile mevcut turizm potansiyeli üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler yapılırken,
ili ziyaret eden mevcut turist rakamları da incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Muş ilinin iklim ve
coğrafik (doğal faktörler) açıdan bir kış turizmi kenti olma potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Ancak insan
ve yönetimsel (beşeri faktörler) açıdan istenilen düzeylere gelmesi kısa vadede oldukça zordur.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kış Turizmi, Muş İli

IS IT POSSIBLE THAT MUŞ PROVINCE A WINTER TOURISM
DESTINATION?
ABSTRACT
Tourism movements are developing around the world day by day. Along with these
developments, different types of tourism are emerging. The subject is sometimes criticized by
theoreticians and academicians. Unlike the theorists and academics, however, destinations support
different types of tourism. Particularly, small destinations are busy trying to get a share of different types
of tourism in the tourism market. The rural areas, rich in tourism resources that will allow different kinds
of tourism, are trying to develop these kinds of tourism. Winter tourism is an important type of tourism
that develops and generates income in rural areas. Winter tourism has a very successful position in the
destinations where climate and geographical natural factors and human and managerial human factors
are integrated. In this study, is it possible that Muş province a winter tourism destination? has been
moved from the question. In this context, climate and geographical features of the province and current
tourism potential were evaluated. When these assessments were made, the current tourist figures visiting
the province were also examined. According to the results of the study, it can be said that Muş has the
potential to become a winter tourism city in terms of climate and geographical (natural factors).
However, human and managerial (human factors) in terms of reaching the desired level is very difficult
in the short term.
Keywords: Tourism, Winter Tourism, Mus Province
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GİRİŞ
Turizm hareketlerinde dünya genelinde meydana gelen gelişmelerle beraber farklı turizm
türleri de ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde gelişim göstermiştir. Günden güne gelişen turizm
türlerinden bir tanesi de kış turizmidir. Kış aylarının yoğun yaşandığı coğrafyalar, bu şartları
lehlerine çevirebilmek için turizm pazarından pay alma arayışlarına girmektedir. Bunun için
bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu turizm türünün gerçekleşmesi için gerekli
altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi bu turizm pazarından pay alma arayışının
öncellikli koşullarından biridir. Bu koşul yerine getirildikten sonra geriye sadece tanıtım
faaliyetleriyle birlikte turistin bölgeye getirilmesi ve en uygun pazarlama faaliyetleri ile bu
konudaki sürekliliğin sağlanması kalmaktadır.
Kış turizminden söz edebilmek için faklı turizm çeşitleriyle olan ilgisinden de söz etmek
gerekir. Bu anlamda kış turizmi kış sporlarına dayandığı için spor turizmi ile yoğun bir ilişki
içerisindedir (Schut, 2016: 1133). Bu durum kış turizminin tanımlarına da yansımakta ve bazen
“kış turizmi” kavramı “kış sporları turizmi” kavramı olarak da kullanılmaktadır. Bu bilgiler
ışığında kış turizmi, genellikle kış mevsimlerinde karlı bölgelerde yapılan, kış sporları için
uygun fiziksel imkânların geliştirildiği merkezlerde yoğunlaşan ve bu bölgeleri ziyaret edecek
insanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde altyapı ve üstyapı hizmetleri tamamlanmış bir
turizm çeşidi olarak ele alınabilir (Doğaner, 2001: 178; Ülker, 2006: 21; Demiroğlu, 2014: 1).
Kış turizmi bazı kaynaklarda kayak turizminin yapıldığı alanlar olarak da ele
alınmaktadır. Bu yönüyle kış turizmi kayak yapmaya olanak tanıyan belirli yükseklikteki karlı
bölgelerde (dağlarda) ulaşım, konaklama, eğlence ve kış sporları altyapısı hizmetlerinin
bulunduğu yerlerde, kış aylarında kar yağışına bağlı olarak kayak yapılan ve mevsimsel niteliği
olan turizm türüdür. Demiroğlu (2014: 1) bu tanımda yer alan dağ ve yükselti gibi kavramların
kış turizmi açısından sığ kaldığını vurgulamaktadır. Çünkü kayaklı koşu veya dağ motosikleti
gibi araçlarla yapılan sporlarda dağlara veya yükseltilere gerek yoktur. Türkiye’de kış
turizminde önde gelen kayak merkezleri olarak Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken ve
Ilgaz kayak merkezlerini sayabiliriz (İbret, 2006: 62). Dünyada ise kış turizminde en önde gelen
ülkeler Fransa, İsviçre, ABD ve Avusturya olarak gösterilebilir (Damm, vd., 2017: 31). Kış
turizmi bir etkinlik turizmi çeşidi olarak da ele alınabilir (Altaş vd., 2015: 345)
Türkiye’de bazı şartlar kış turizminin yapılması için oldukça büyük fırsatlar sunmaktadır.
Bunlar aşağıda maddeler halinde şu şekilde verilmiştir (Mursalov, 2009: 15; Türkdoğdu, 2010:
12):
 Ülke genelinde ortalama yükseltinin fazla olması
 Alp-Himalaya kuşağında olması
 İklim koşulları
 Dört mevsiminde yaşanması
 Dünya üzerinde orta kuşakta yer alması
Kış turizmini geliştirecek olan bu fırsatlara rağmen, bazı konularda eksikliklerin olduğu
da söylenebilir. Özellikle tesisleşme ve altyapı eksiklikleri konularında önemli sorunlar
yaşanmaktadır. Ancak başta bu eksiklikler olmak üzere Türkiye’de son yıllarda kış turizminin
gelişmesini sağlayacak koşulların iyileştirilmesi içi bazı çalışmalar yürütülmektedir. Bu
çalışmalarda önemli başarılar sağlanmaktadır. Özellikle mevsimselliğin ortadan kaldırılması ve
yaz aylarındaki kitle turizminin kış aylarındaki alternatifi olması için yapılan bu çalışmalarda
başarıya ulaşıldığı söylenebilir. Turistlerin profili ağırlıklı olarak yerli turistler olmakla birlikte
yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği söylenebilir. Aynı şekilde turistlerin büyük çoğunluğu
konaklayan sporculardan oluşurken, hatırı sayılır seviyede de yakın yerleşim yerlerinden gelen
günübirlikçi turistlerde bulunmaktadır.
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Tablo 1. Türkiye’de Kış Turizmi Tesisleri
Kayak Merkezi
Bolu Kartalkaya
Bolu Esentepe
Bursa Uludağ
Erzurum Palandöken
Kayseri Erciyes
Kastamonu Ilgaz
Ağrı Bubi Dağı
Antalya Saklıkent
Ankara Elmadağ
Bitlis Merkez
Bingöl Yolaçtı
Gümüşhane Zigana
Kars Cıbıltepe
Erzincan Bolkar
Aksaray
Isparta Davraz
İzmir Ödemiş-Bozdağ
Kocaeli – Kartepe
TOPLAM

Mevcut yatak
1223
155
3000

Mekanik tesis

9 lift
6 adet teleski, 2 adet telesiyej
7 teleski, 5 telesiyej, 1 cablecar
1 teleski, 5 telesiyej, 1 babylift,
1800
1 adet gondol lift
1147
4 telesiyej, 2 teleski
450
1 teleski, 1 telesiyej
40
1teleski
14
2 teleski
1 teleski
40
1 teleski
50
1 teleski
40
1 teleski, 1 babylift
154
2 telesiyej
85
1 teleski
50
1 telesiyej, 1 baby lift
648
3 telesiyej, 1 teleski, 12 pist
8896
30 teleski,11 lift, 17 telesiyej
Kaynak: (TÜRSAB, 2017)

Kapasite
4750 kişi /saat
8470 kişi/saat
2400 kişi /saat
1000 kişi /saat
600 kişi/saat
400 kişi /saat
720 Kişi /saat
710 kişi /saat
499 kişi /saat
843 kişi / saat
800 kişi /saat
1200 kişi / saat
1000 kişi/saat
4650 kişi / saat

Kısaca kış turizmi bir alternatif turizm çeşidi olarak tüm dünyada hızlı bir şekilde
gelişmektedir. (Kiper, 2006: 46; Kahraman ve Gül, 2016; Ayaz ve Apak, 2017: 28). Türkiye’de
bazı bölgeler kış turizmi kapsamında ön plana çıkıp gelişse de, ülkenin geneline yayılan bir
potansiyelin varlığından söz edilebilir.
Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’de kar turizmi tesislerinin Karadeniz, Doğu Anadolu, İç
Anadolu ve Marmara Bölgelerindeki illerde olduğu görülmektedir. Özellikle yoğunlukların
Bursa, Erzurum, Bolu ve Kayseri illerinde olduğu söylenebilir. Ancak Türkiye’de birçok
noktada iklim ve yeryüzü şekilleri itibariyle kış turizmi potansiyelinin yüksek olduğu
bilinmektedir. Bu anlamda bazı illerde yoğunlaşmış kış turizmi potansiyeli geniş bir alana
yayılabilir.
Bu çalışmada Muş ilinin bir kış turizmi kenti olma potansiyeline sahip olup olmadığının
tartışılması amaçlanmaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan zayıf durumda bulunan ve kırsal
yaşamın yoğun olduğu Muş gibi illerde kırsal kalkınmayı arttıracak faaliyetlere ağırlık
verilmesi oldukça önemlidir. Özellikle kırsal kalkınmanın sağlanması için turizm önemli bir
araç olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle doğal turistik kaynaklara sahip olan kırsal
bölgelerin turizm pazarından pay almak için çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Dolaysıyla
Muş ilinde yoğun bir kış mevsiminin yaşanması ve yeryüzü şekillerinin kış turizmi için uygun
olması sebebiyle Muş ilinin önemli bir kış turizmi kenti olabileceği düşünülmektedir.
KIŞ TURİZMİ LİTERATÜRÜ
Kış turizmi ile ilgili literatürde farklı farklı çalışmalar yapılıyor olsa da bazı konularda
yoğunlaşmanın olduğu söylenebilir. Örneğin kış turizmi ve kış turizmi kapsamında yapılan kış
sporlarının fiziki coğrafya ile olan ilişkisi üzerine yapılmış çalışmalar literatürde oldukça
sıklıkla karşılaşılan çalışmalardır. Bu tür çalışmalar genellikle kış sporları ve kış turizmi
faaliyetlerin yapılmasında fiziki (doğal) ve beşeri coğrafyanın önemli bir unsur olduğunu tespit
etmektedirler (Kaya ve Kocaman, 2009; Golijanin, 2011; Demir ve Alım, 2016).
Kış turizminin yapılabilmesi için ön koşul kar yağışıdır. Bu turizm türünde mevsim etkin
bir rol oynamaktadır. Dolaysıyla literatürde iklimin ön planda tutulduğu çalışmalarda yoğun bir
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şekilde yer almaktadır. Bu anlamda özellikle sürdürülebilirlik ve iklim değişikliklerinin kış
turizmini etkilediği vurgulanmaktadır (Koçaman, 1993; Holden, 2000; Capka, 2011; Pütz, cvd.,
2011; Brouder ve Lundmark, 2011; Soboll ve Dingeldey, 2012; Bonzanigo, vd., 2017).
Kış Turizminin özellikle Türkiye ulusal literatüründe, yoğun kar yağışının olduğu ve kış
mevsiminin uzun süreyi kapsadığı küçük turistik destinasyonların potansiyeli ve bu
destinasyonların turizm pazarından nasıl bir pay alabileceği ile ilgili durum
değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalar yer almaktadır (İbret, 2006; Altaş, vd., 2015; Daştan,
vd., 2016; Kopar ve Çakır, 2016; Kadıoğlu, 2017). Bu tür yerlerde kış turizminin gelişmesinin
bölgesel veya kırsal kalkınmaya pozitif anlamda önemli etkiler sağlayacağı söylenebilir.
Globalleşme sürecinin bir sonucu olarak küresel ısınma dünyayı iklim ve bitki örtüsü
açısından etkilemektedir. Özellikle sıcaklık, hava değişimleri ve mevsim geçişleri üzerindeki
etkileriyle birlikte küresel ısınmanın kış turizmiyle olan ilişkisi üzerine yazılmış çok sayıda
çalışma literatürde kendine yer bulmaktadır (Hoffmann, vd., 2009; Ogrin, vd., 2011; Bank ve
Wiesner, 2011; Falk, 2013; Gonseth, 2013; Dar, vd., 2014; Damm, vd., 2017). Dünyada
yaklaşık 100 yıl önceye göre küresel ısınma etkisiyle yıllık kar kalınlığı miktarında ve kış
mevsimi sürelerinde günümüz itibariyle ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Bu azalmalar kış
turizminin gelişmesinin önünde önemli bir engel olarak ön plana çıkmaktadır.
Kış turizmi büyük oranda kış sporlarına dayanmaktadır. Özellikle kış turizminin kayak
gibi kış sporlarına dayanması sebebiyle, kış turizmi ve spor etkileşimi ile ilgili yazılan
çalışmalar da literatürde yer alan konular olarak göze çarpmaktadır (Schut, 2016).
Bununla birlikte, kış turizminin geliştiği bölgelerdeki müşteri ilişkileri üzerine
çalışmalarda yapılmaktadır. Bu kapsamda Ayaz ve Apak (2017) yaptıkları çalışmada kış
turizmine katılan yerli ziyaretçilerin seyahat motivasyonlarının seyahat memnuniyetlerini
etkilediğini tespit etmiştir. Ayrıca kış turizmi tesislerindeki yöneticilerin tüketici davranışı
konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi işletmelere önemli avantajlar sağlayabileceği
tespit edilmiştir. Koşan (2013) yaptığı çalışmada kayak sporcularının kış turizmi merkezlerine
ilişkin algı ve değerlendirmelerini ortaya koymuştur.
MUŞ İLİ BİR KIŞ TURİZMİ KENTİ OLABİLİR Mİ?
İklim ve Coğrafya
Muş ili Doğu Anadolu Bölgesinde geniş bir ova üzerine kurulu bir şehridir. Ağrı,
Erzurum, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır ve Batman illerinin arasında bulunmaktadır. İl bölgenin
Yukarı Murat-Van bölümünde yer almakta ve yaklaşık 8116 km2 ‘lik alana sahiptir. Bir çanak
şeklindeki muş ovasının etrafı dağlarla çevrilidir. İlde bulunan dağlar çoğu yerde dar ve derin
vadiler tarafından parçalanmışken, ovalık alanlar bu akarsuların taşkın yatakları halinde
oluşmuştur. Bu nedenle dağlar Muş ovasına düzgün bir eğimle bağlanmaktadır (Sözmez, 2010:
45-46).
Tablo 2’de Muş ilinin iklim değerleri yer almaktadır. Coğrafik ve iklimsel değerler bir
coğrafyanın kış turizmine uygunluğu konusunda önemli bir referanstır. 1963-2016 yılları
arasındaki aylık ortalama değerler incelendiğinde Muş ilinin ortalama sıcaklığı Ocak ayında 7.3 ile en düşük seviyeyi görmektedir. Ayrıca Ocak ve Şubat aylarında sıcaklık ortalaması (-)
değerler almaktadır. Bununla birlikte yılın 365 gününün ortalama 111,6 günü yağışlı
geçmektedir.
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Tablo 2. Muş İlinin Coğrafik/İklimsel Değerleri
MUŞ

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık

Son İklim Periyoduna ( 1963 - 2016)
-7.3 -5.8
1.0
9.2
15.0
20.4
25.4
25.4
20.1 12.7
4.6
-2.9
9.8
1*
-3.2 -1.4
5.8
14.6 21.2
27.4
32.9
33.1
28.2 19.8
9.8
0.8
15.8
2*
-11.0
-9.8 -3.1
4.2
8.7
12.6
16.9
16.8
12.1
6.7
0.4
-6.2
4.0
3*
2.0
3.1
4.5
6.4
9.0
11.5
12.3
12.6
10.2 7.0
4.1
2.0
84.7
4*
13.3 12.2 13.9 14.3 13.8
6.3
2.0
1.4
3.0
9.2
9.8
12.4 111.6
5*
90.5 100.2 104.5 105.7 67.6
27.5
6.6
3.7
14.4 64.1 89.6
90.1 764.5
6*
Son İklim Periyoduna ( 1963 - 2016)
10.2 15.0 22.8 30.0 31.2
37.4
41.6
41.2
37.0 30.6 21.6
16.0
41.6
7*
-32.6
-34.4
-31.4
-10.2
-2.4
2.2
3.6
8.0
2.0
-3.0 -25.8 -32.0 -34.4
8*
* 1: Ortalama Sıcaklık (°C), 2: Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C), 3: Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C), 4: Ortalama
Güneşlenme Süresi (saat), 5: Ortalama Yağışlı Gün Sayısı, 6: Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm), 7: En
Yüksek Sıcaklık(°C), 8: En Düşük Sıcaklık(°C)

Kaynak: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018)

İle en çok yağış Kasım-Nisan ayları aralığında yağmaktadır. Arlık, Ocak ve şubat
aylarındaki yağışlar genellikle kar yağışı şeklindedir. Muş için 1963-2016 yılları aralığında
ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeri yaklaşık 41°C iken, en düşük sıcaklık değeri -34,4°C’dir.
Turistik Arz ve Talebi
Muş ilinin turizm talebi ve bölgesel arz potansiyelinden önce sahip olduğu tesis arzının
ortaya konması yaralı olabilir. Seyahat acentaları açısından bakıldığında il merkezinde sekiz,
Varto, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde birer ve tamamı A grubu olmak üzere toplam 11 tane
seyahat acentası bulunmaktadır (TÜRSAB, 2018). İl genelinde ise 21 adet turizm ve belediye
belgeli otel bulunmaktadır. Bu otellerin biri 4 yıldızlı, dördü üç yıldızlı, ikisi iki yıldızlı ve
geriye kalanlar ise yıldızsızdır. Oteller ilin tamamına yayılmakla birlikte yıldızlı otellerin şehir
merkezinde yoğunlaştığı söylenebilir (Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018).
İstatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre Türkiye’deki turizm belgeli konaklama
tesislerinin 2016 yılının sonundaki tesis, oda ve yatak sayıları Tablo 3’te verilmektedir. Muş
ilinin bulunduğu Ortadoğu Anadolu bölge biriminde 34 turizm yatırım belgeli tesisin olduğu
görülmektedir. Bu sayının Türkiye’deki oranı %3’tür. Bölge’nin oda sayısı ise 1685 ve bunun
Türkiye’deki oranı yalnızca %1,17’dir. Bölge 3244 yatak potansiyeli ve 1,04 yüzdesi ile
Türkiye’nin en düşük turizm yatırım belgeli yatak kapasitesine sahip istatistiki bölge birimidir.
Turizm işletme belgeli tesis, oda ve yatak sayısı bakımından da Ortadoğu Anadolu bölgesi
istatistiki bölge birimleri arasında en az potansiyele sahip olan bölgedir. Turizm yatırım belgeli
tesislerde sayısal artışlar olsa da, bu sayıların Türkiye içindeki oranı oldukça düşüktür.

109

110

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

Tablo 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Türkiye’deki Turizm Belgeli
Konaklama Tesislerinin Sayısı (31.12.2016)
Bölge
Birimleri

Turizm Yatırım Belgeli
Tesis
Oda
Yatak
Yüzd
Yüzd
Yüzd
Sayı
Sayı
Sayı
e
e
e

Turizm İşletme Belgeli
Tesis
Oda
Yatak
Yüzd
Yüzd
Yüzd
Sayı
Sayı
Sayı
e
e
e
10383
11,54
14,51 531 14,58 51483 12,06
5

İstanbul

200

17,62

21832

15,1

45399

Batı
Marmara

65

5,73

4247

2,94

8843

2,83

204

5,6

10733

2,51

21615

2,4

Ege

263

23,17

34696

23,99

78380

25,05

761

20,9

90082

21,1

18901
1

21

87

7,67

9968

6,89

21436

6,85

211

5,8

14732

3,45

29976

3,33

38

3,35

4959

3,43

10373

3,31

218

5,99

16506

3,87

33127

3,68

237

20,88

49940

34,53

10995
1

35,14

978

26,86

20627
9

48,31

44423
1

49,37

40

3,52

4517

3,12

9367

2,99

154

4,23

8055

1,89

16828

1,87

31

2,73

1857

1,28

3799

1,21

147

4,04

5887

1,38

11636

1,29

53

4,67

3360

2,32

6875

2,2

141

3,87

6392

1,5

12929

1,44

20

1,76

1612

1,11

3312

1,06

89

2,44

4027

0,94

7869

0,87

34

3

1685

1,17

3244

1,04

77

2,11

4211

0,99

8550

0,95

67

5,9

5943

4,11

11933

3,81

130

3,57

8594

2,01

20274

2,25

113
5

100

14461
6

100

31291
2

100

364
1

100

42698
1

100

89988
1

100

Doğu
Marmara
Batı
Anadolu
Akdeniz
Orta
Anadolu
Batı
Karadeniz
Doğu
Karadeniz
Kuzeydoğu
Anadolu
Ortadoğu
Anadolu
Güneydoğ
u Anadolu
Toplam

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018.
Bölgedeki tesislerin Türkiye’deki oranı %2,11, oda sayısı %0,99 ve yatak sayısı
%0,95’tir. Tesislere bu oranlar Türkiye’nin Doğusu gibi zengin bir tarihi, kültürel ve doğal
kimliğe sahip bir coğrafya için oldukça düşük oranlardır. Ancak bu sayıların bile doluluk
oranları istenilen düzeylerde değildir. Bütün bunların altında ise başta terör olmak üzere,
sosyolojik, kültürel ve ekonomik faktörlerin rol oynadığı söylenebilir.
Tablo 4’te Ortadoğu Anadolu bölge birimine göre turizm belgeli konaklama tesislerinin
il tabanlı 2016 yılı istatistikleri yer almaktadır. Buradaki nihai amaç Muş ilinin potansiyelini
bulunduğu bölge ve Türkiye’nin geneli içerisinde görebilmektir. İlin bölge içerisinde turizm
yatırım belgeli tesisler açısından ikinci büyük il olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Dokuz tesisle
Van ili ile aynı sayıda tesise sahip Muş ili bölgedeki turizm yatırım belgeli tesislerin yaklaşık
dörtte birini oluşturmaktadır. Oda ve yatak sayısı bakımından da Van ilinden sonraki ikinci
büyük ildir. Turizm işletme belgeli bölgedeki 77 tesisten 8’i Muş’ta bulunmaktadır. Tesis, oda
ve yatak sayısı bakımında Muş ili Van, Elazığ, Malatya ve Bitlis’ten sonra 5. en yüksek
potansiyele sahip ildir. Muş ilinin bölge içi dengeler bakımından iyi bir potansiyeli olsa da,
Türkiye genelindeki tesislere ve bu tesislerdeki doluluk oranlarına göre zayıf bir potansiyele
sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 4. Ortadoğu Anadolu Bölge Birimine Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin İl
Bazlı İstatistikleri 2016
Turizm Yatırım Belgeli
Türkiye
Toplam

Ortadoğu Anadolu

Tesis
1135
34

Oda
144616
1685

Turizm İşletme Belgeli

Yatak
312912
3244

Tesis
3641
77

Oda
426981
4211

Yatak
899881
8550

Bingöl

-

-

-

5

248

508

Bitlis

3

179

333

9

431

871

Elazığ

3

191

390

16

892

1811

Hakkâri

2

100

190

4

154

299

Malatya

1

60

120

15

1171

2331

Muş

9

297

558

8

259

544

Tunceli

7

137

329

4

131

262

Van

9

721

1324

16

925

1924

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018.
Muş ilinin turist potansiyelini genellikle Doğu Anadolu Bölgesini merak eden yerli
turistlerden oluştuğunu söylemek gerekmektedir. Özellikle bölge kültürünü merak eden
insanlar bölgeye gelmektedir. Toplumsal yaşam biçimi başta olmak üzere mutfak kültürü ile
ilgili merak nedeniyle de insanlar şehri ziyaret etmektedir. Bununla birlikte batı illere yüksek
oranda göç veren Muş iline aile ve akraba ziyareti amacıyla çok sık ziyaretlerin gerçekleştiği
de söylenebilir.
Tablo 4’te Muş ilinin 2009-2016 yılları arasındaki işletme belgeli turizm tesislerinin geliş,
geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranı istatistiklerinin ilçelere göre dağılımı
verilmektedir. 2009 yılının başlangıç yılı olarak ele alınmasında demokratik açılım sürecinin
bu tarihte başlamasıdır. Çünkü bu olay üzerine terörün bitebileceği umudu hakim olmaya
başlamıştır. Ancak 2014 yılı itibariyle bu süreç sona ermiştir. Bu tarihten itibaren takip eden 23 yıl içerisinde Muş ilini de kapsayan doğu şehirlerindeki terör eylemlerinde bir azalma meydan
gelmiştir. Nitekim tesise geliş istatistikleri 2009-2012 yılları arasında yaklaşık bin kişinin
üzerinde yabancı ziyaretçinin şehre geldiği tablo 5’ten anlaşılmaktadır.
Tablo 5. Muş İli İşletme Belgeli Turizm Tesislerinin Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi
ve Doluluk Oranının İstatistiklerinin İlçelere Göre Dağılımı (2009-2016)
TESİSE GELİŞ SAYISI
İlçeler

2016

2015

GECELEME

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ DOLULUK ORANI(%)

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

Merkez

929

8 817

9 746

946

10 672

11 618

1,0

1,2

1,2

1,46

16,47

17,93

Bulanık

-

839

839

-

8 970

8 970

-

10,7

10,7

-

64,50

64,50

Hasköy

-

839

839

-

8 146

8 146

-

9,7

9,7

-

63,44

63,44

Korkut

-

733

733

-

7 776

7 776

-

10,6

10,6

-

63,48

63,48

Malazgirt

-

6 929

6 929

-

28 954

28 954

-

4,2

4,2

-

68,20

68,20

Varto

-

588

588

-

1 768

1 768

-

3,0

3,0

-

51,76

51,76

Toplam

929

18 745

19 674

946

66 286

67 232

1,0

3,5

3,4

0,63

44,28

44,92

Merkez

152

14 694

14 846

207

17 193

17 400

1,4

1,2

1,2

0,30

24,71

25,01

Bulanık

-

9 840

9 840

-

29,1

29,1

0,00

70,94

70,94

-

338

338

Malazgirt

3

11 082

11 085

6

36 940

36 946

2,0

3,3

3,3

0,01

87,25

87,26

Toplam

155

26 114

26 269

213

63 973

64 186

1,4

2,4

2,4

0,17

50,86

51,03
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

Merkez

345

24 580

24 925

480

27 678

28 158

1,4

1,1

1,1

0,50

29,05

29,56

Bulanık

4

2 544

2 548

12

3 978

3 990

3,0

1,6

1,6

0,09

28,68

28,77

Malazgirt

42

12 793

12 835

86

29 641

29 727

2,0

2,3

2,3

0,20

70,01

70,21

Toplam

391

39 917

40 308

578

61 297

61 875

1,5

1,5

1,5

0,38

40,47

40,85

Merkez

275

31 499

31 774

479

32 258

32 737

1,7

1,0

1,0

0,50

33,86

34,36

Bulanık

87

3 352

3 439

87

3 836

3 923

1,0

1,1

1,1

0,63

27,66

28,28

Malazgirt

2

8 705

8 707

9

22 012

22 021

4,5

2,5

2,5

0,02

51,99

52,01

Toplam

364

43 556

43 920

575

58 106

58 681

1,6

1,3

1,3

0,38

38,36

38,74

Merkez

187

29 582

29 769

424

31 307

31 731

2,3

1,1

1,1

0,44

32,77

33,22

Bulanık

14

3 238

3 252

14

3 536

3 550

1,0

1,1

1,1

0,10

25,42

25,52

Malazgirt

750

5 208

5 958

3 461

15 415

18 876

4,6

3,0

3,2

8,15

36,31

44,46

Toplam

951

38 028

38 979

3 899

50 258

54 157

4,1

1,3

1,4

2,57

33,09

35,66

Merkez

870

27 727

28 597

1 045

29 968

31 013

1,2

1,1

1,1

1,10

31,46

32,55

Bulanık

4

2 544

2 548

12

3 978

3 990

3,0

1,6

1,6

0,09

28,68

28,77

Malazgirt

555

3 682

4 237

2 321

13 916

16 237

4,2

3,8

3,8

5,48

32,87

38,35

Toplam

1 429

33 953

35 382

3 378

47 862

51 240

2,4

1,4

1,4

2,23

31,60

33,83

Merkez

454

28 211

28 665

836

34 133

34 969

1,8

1,2

1,2

0,88

35,83

36,71

Bulanık

1

5 946

5 947

1

7 624

7 625

1,0

1,3

1,3

0,01

54,97

54,97

Malazgirt

3

13 416

13 419

27

34 650

34 677

9,0

2,6

2,6

0,05

59,33

59,38

Toplam

458

47 573

48 031

864

76 407

77 271

1,9

1,6

1,6

0,52

45,61

46,12

Merkez

1 260

25 310

26 570

1 426

27 486

28 912

1,1

1,1

1,1

1,71

32,88

34,58

8 077

8 077

12 798

12 798

-

1,6

1,6

0,00

92,27

92,27

7 559

11 009

18 140

18 998

37 138

5,3

2,5

3,4

31,06

32,53

63,59

40 946

45 656

19 566

59 282

78 848

Bulanık
Malazgirt
Toplam

3 450
4 710

4,2

1,4

1,7

12,55

38,03

50,59

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018.
2013 yılından sonra 2016 yılına kadar bu sayı oldukça fazla düşerken, 2016 yılında tekrar
bin kişi bandına yaklaşmıştır. Yerli turist sayısında tesise geliş istatistiklerinde yabancı
turistlerin tersi dalgalı bir seyir olmakla birlikte, iki kategoride birbirine yakın veriler söz
konusudur.
Tablo 6. Muş İli Belediye Belgeli Turizm Tesislerinin Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış
Süresi ve Doluluk Oranının İstatistiklerinin İlçelere Göre Dağılımı (2009-2016)
TESİSE GELİŞ SAYISI
İlçeler

Yabancı

Merkez
2016

Bulanık

Yabancı

7 110

7 112

450

450

2

Yerli

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ DOLULUK ORANI(%)
Yabancı

Yerli

Toplam

15 650 15 650

-

1,1

12 980 12 982

1,0

1,8

-

450

Toplam

450

Yabancı

Yerli

Toplam

1,1

-

19,70

19,70

1,8

0,01

39,85

39,85

1,0

1,0

-

5,59

5,59

Toplam

2

21 726 21 728

2

29 080 29 082

1,0

1,3

1,3

0,00

24,22

24,23

Merkez

18

14 454 14 472

21

16 849 16 870

1,2

1,2

1,2

0,03

21,27

21,30

Bulanık

6

7 584

7 590

6

14 825 14 831

1,0

2,0

2,0

0,02

45,64

45,65

990

990

-

1,5

1,5

-

18,21

18,21

1,1

1,4

1,4

0,02

27,68

27,70

Varto

2014

Toplam

14 166 14 166
2

Varto

2015

Yerli

GECELEME

1 462

1 462

Toplam

24

23 028 23 052

27

33 136 33 163

Merkez

8

22 144 22 152

70

24 739 24 809

8,8

1,1

1,1

0,09

31,23

31,32

Bulanık

12

6 226

6 238

21

16 067 16 088

1,8

2,6

2,6

0,06

49,46

49,52

1 102

1 102

-

1,0

1,0

-

13,72

13,72

Varto

1 102

1 102
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2013

Toplam

20

29 472 29 492

91

41 908 41 999

4,6

1,4

1,4

0,08

35,01

35,08

Merkez

10

21 421 21 431

10

24 584 24 594

1,0

1,1

1,1

0,01

31,04

31,05

Bulanık

7

7 098

7 105

11

11 878 11 889

1,6

1,7

1,7

0,04

41,37

41,41

945

945

-

1,0

1,0

-

11,77

11,77

Varto

2012

17

29 464 29 481

21

37 407 37 428

1,2

1,3

1,3

0,02

32,26

32,28

Merkez

10

16 877 16 887

21

18 742 18 763

2,1

1,1

1,1

0,03

23,60

23,62

Bulanık

11

6 767

6 778

13

10 685 10 698

1,2

1,6

1,6

0,06

45,62

45,67

1 470

1 470

-

1,0

1,0

-

18,26

18,26

2009

1 470

1 470

Toplam

21

25 114 25 135

34

30 897 30 931

1,6

1,2

1,2

0,03

27,86

27,89

Merkez

1 080

17 611 18 691

1 195

22 886 24 081

1,1

1,3

1,3

1,54

29,44

30,97

Bulanık

19

21

11 009 11 030

1,1

1,5

1,5

0,09

47,13

47,22

-

1,0

1,0

-

18,84

18,84

Varto

2010

945

Toplam

Varto

2011

945

7 246

7 265

1 471

1 471

1 513

1 513

Toplam

1 099

26 328 27 427

1 216

35 408 36 624

1,1

1,3

1,3

1,11

32,44

33,56

Merkez

112

18 190 18 302

242

19 659 19 901

2,2

1,1

1,1

0,37

29,76

30,12

Bulanık

10

9 008

9 018

15

11 575 11 590

1,5

1,3

1,3

0,06

49,55

49,61

Varto

121

1 414

1 535

121

1 414

1 535

1,0

1,0

1,0

1,51

17,61

19,12

Toplam

243

28 612 28 855

378

32 648 33 026

1,6

1,1

1,1

0,39

33,50

33,89

Merkez

227

19 057 19 284

309

19 277 19 586

1,4

1,0

1,0

0,47

29,02

29,48

Bulanık

2

2

10 626 10 628

1,0

1,3

1,3

0,01

74,65

74,66

1,0

1,0

30,17

30,17

1,1

1,1

36,55

36,91

Varto
Toplam

229

8 045

8 047

1 982

1 982

29 084 29 313

1 982
311

1 982

31 885 32 196

1,4

0,36

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018.
Ancak 2015 ve 2016 yıllarında bu sayılarda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Geceleme sayıları
bakımında ise yıllar arasında dalgalı bir seyir söz konusu iken, en çok geceleme demokratik
açılımın başladığı ve devam ettiği 2009 ve 2010 senelerinde gerçekleşmiştir. Tesislerdeki
doluluk oranları ise %40 bandında gerçekleşmektedir. Tablo 4’teki diğer ilginç bir istatistik ise
2016 yılı öncesinde verisi bulunmayan Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerinin 2016 yılı için
verilerinin olmasıdır.
Tablo 5’te olduğu gibi Tablo 6 içinde aynı gerekçelerle veriler 2009 yılı ve sonrası için
alınmıştır. Muş ili belediye belgeli turizm tesislerinin tesise geliş, geceleme, ortalama kalış
süresi ve doluluk oranı istatistiklerinin ilçelere göre dağılımının Merkez, Varto ve Bulanık
ilçelerine dağıldığı Tablo 6’da yer almaktadır. Belediye belgeli tesise gelişlerde yabancı sayıları
oldukça düşüktür. Bununla birlikte 20-30 bin arası bir yerli tesise geliş sayısı bulunmaktadır.
Geceleme sayısı ise genellikle 30 binin üzerine çıkmaktadır. Ortalama kalış süresi oldukça
düşükken, doluluk oranı yıllara göre %25-30 aralığında değişmektedir.
Kış Turizmi Potansiyeli
Muş’un bir kent olarak kış turizmi potansiyelinden önce Türkiye’nin bu alanda sahip
olduğu potansiyele değinmek daha yararlı olabilir. Ülke iklimi, coğrafyası ve son yıllarda genel
turizm konusunda elde ettiği deneyimler sayesinde oldukça önemli bir kış turizmi destinasyonu
haline geldiği söylenebilir. Türkiye, altyapı ve tesisleşme başta olmak üzere çok fazla probleme
rağmen kış turizmi konusunda uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir ülkedir (Aksu, 2003:
6). Ayrıca özellikle Doğu Anadolu bölgesi dağlık, ortalama yükseltisinin fazla ve sert karasal
iklime sahip olması gibi coğrafik nedenlerden dolayı kar sporları ve kış turizmi için doğal
kaynak bakımından Türkiye’nin en uygun coğrafi bölgesidir (Kaya ve Kocaman, 2009: 301).
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Muş ilinin kış turizmine olan uygunluğunun en önemli göstergesi kar kalınlığının yüksek
ve uzun zaman boyunca karların yerde kaldığı bir kış mevsiminin hâkim olmasıdır. İlde kış
mevsimi kabaca ekim ve mayıs ayları arasındaki uzun bir dönemi kapsamaktadır. Ancak
özellikle aralık ve mart ayları arasındaki 3-4 aylık süre içerisinde ilde 100 cm’nin üzerinde bir
kar kalınlığı bulunmaktadır. Bu durumun kış mevsimi açısından ilin değerlendirilebilir bir
potansiyele sahip olduğunu şeklinde yorumlanabilir.
İlde kış turizmi açısından kar kalınlığı ve karın yerde kalma süresi bakımından önemli bir
potansiyel olmakla birlikte, İldeki yıllık yağışlar son yıllara doğru azalmaya başlamaktadır.
Grafik 1 incelendiğinde son 5 yıllık süreçte, yağış miktarının ortalama değerin üzerine
çıkmadığı görülmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biride küresel ısınmanın dünya
genelinde giderek artmasıdır. Sadece Muş veya Türkiye değil, dünyanın genelinde mevsimsel
anlamda önemli değişimler meydana gelmektedir. Kış mevsiminde kar yağan bir çok yerde, ya
yağış miktarı azalmakta ya da yağışlar yağmur olarak düşmektedir.
Grafik 1. Muş İli Yıllık Alansal Yağışlar

Kaynak: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018.
Muş ilinin Güzeltepe köyü mevkiinde il özel idaresi tarafından yapılarak hizmete
sunulmuş olan muş kayak evinde kış sporları yapılmaktadır. 300 metre boyunda 2 adet babyliftin bulunduğu kayak evinde, 820 metre civarında teleski ve tesis mevcuttur. Kayak evinde 1
adet de kafeterya da bulunmaktadır. Ancak Muş kayak evi tesisleri daha çok amatör sporcularla
ve yerel halk tarafından kullanılmaktadır (DAKA, 2011: 17). İklim ve coğrafik açıdan kış
turizmine uygun bir ortam olsa da, altyapı ve tesisleşme anlamında eksiliklerin söz konusu
olması bu potansiyelden istenilen düzeyde yaralanmayı zorlaştırmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya birçok açıdan küreselleşmenin de etkisiyle büyük değişimler yaşamaktadır. Bu
nedenle dünya üzerindeki birçok endüstri veya meslek kolu, kendi alanlarıyla ilgili konuların
bilimsel altyapısı veya endüstriyel değişimlerinin bir sebebi olarak küreselleşmeyi sıklıkla ele
alıp incelemektedirler. Özellikle sosyal bilimler ile ilgili konularda küreselleşmenin çok önemli
etkilerini olduğunu söylemek gerekmektedir. Dünyada büyük değişimlerin yaşandığı
endüstrilerin/sektörlerin başında turizm gelmektedir. Son yüzyıl içerisinde turizmin geldiği
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nokta akıl almaz bir hale gelmiştir. Turizmde bu gelişmelerin altında yatan önemli bir gerekçe
de sürekli değişen ve bireye özgü hale gelen tüketim kalıplardır. İnsanlar artık tüketim tercihleri
doğrultusunda hareket etmekte ve ihtiyaçlarına uygun tercihlerde bulunmaktadır.
Değişen tüketim kalıpları neticesinde her gün farklı turizm türleri ortaya çıkıp
gelişmektedir. Kış turizmi geçmişi biraz daha eski olmakla birlikte, alternatif turizmin bir
tamamlayıcısı ve turizmdeki mevsimselliği ortadan kaldırmak için destinasyonların çok önem
verdikleri turizm türlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Kış turizmi yükseltinin daha
fazla, iklimin uygun olduğu alanlarda yapılmaktadır. Bu yönüyle kış turizminin daha çok kırsal
bölgelerde yapıldığını söylemek gerekmektedir. Dolayışla kış turizmindeki gelişmeler kırsal
bölgelerde kalkınmaya yardımcı olabilecek önemli bir unsur olarak ön plandadır.
Genel olarak istihdam olanaklarının çok az olduğu Muş ilinde, özellikle kış mevsiminde
bu durum daha da kötüye gitmektedir. Dolayısıyla istihdam sağlayıcı ve kırsal kalkınmayı
destekleyici her türlü aktivitenin üzerinde durmak gerekmektedir. İl hem coğrafik hem de
iklimsel açıdan kış turizmini açısından ön plana çıkabilecek bir ildir. Dolayısıyla ilde kış turizmi
kalkınma noktasında başvurulabilecek bir unsurudur. Ancak bölgede altyapı ve tesisleşme
konusunda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Sadece kış turizmine hizmet edebilecek küçük
bir kayak evi bulunmaktadır. Bu alan genelde ildeki yerli halk ile amatör sporculara hizmet
vermektedir.
Muş ili kış turizminin geliştirilebileceği bir ildir. Coğrafyası, iklimi, sosyal yapısı ve
özellikle et ağırlıklı zengin mutfak kültürü bu durumu destekleyen parametreler olarak ele
alınabilir. Ayrıca ilde havaalanın olması nedeniyle uzak yerlerden de misafirler ile kolaylıkla
ulaşabilirler. Ancak bu kaynaklara rağmen altyapı, tesisleşme ve tanıtım gibi konularda başarı
sağlanamaması mevcut potansiyelin kullanılması önünde ciddi bir engel olmaktadır. Muş ilinin
bir kış turizmi kenti olabilmesi için hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de özel girişimcilere
önemli görevler düşmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kırsal kalkınmayı sağlayacak bir
faaliyet olarak ilde kış turizmini geliştirici yatırımlar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca
bu kuruluşlar yatırımlarla birlikte ilin iklim ve coğrafik açıdan kış turizmine olan uygunluğu
noktasında tanıtım faaliyetlerine bulunabilirler. İstihdam olanakları kısıtlı olan ilde,
girişimcilerin yatırım yapabilecekleri önemli bir alan kış turizmidir. Bu nedenle girişimcilere
kış turizmine yönelik yatırımların yapılması önerilebilir. Kış turizmi için tesis kurulacak
bölgelerde yerel yemeklerin sunulduğu restoranlar, balık tesisleri ve mesire alanları gibi
imkânlar sağlanırsa, o bölgelerdeki ziyaretçi döngüsü bütün yıla yayılabilir. Bir il ile ilgili bir
konun ön plana çıkarılabilmesi için, bu konun çok farklı platformlarda gündeme getirilmesi
pozitif sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu anlamda bu tür konuların sıklıkla bilimsel çalışmalara
konu edilmesinde yarar olabilir. Bu konuda çalışmak isteyen araştırmacılara ise Muş ilinin bir
kış turizmi kenti olması noktasında ilgili paydaşlardan veriler alınarak bir SWOT analizin
(durum analizi) yapılması önerilmektedir.
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ÖZET
Türkiye coğrafi yapısı ve dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı nadir ülkelerden biridir. Bu
yönüyle turizm çeşitliliğine ve turizme katkısı oldukça fazladır. Değişen turizm taleplerinin
karşılanması, turizm ürününde çeşitlilik sağlanması, turizm sezonunu tüm yıla yayma isteği, turizmin
temel taşı olan doğal ve kültürel değerlerin korunması ve kullanılması için alternatif turizm çeşitlerine
yönelik yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda kış turizmi de gelişmekte olan turizm çeşitleri
arasında yer almaktadır.
Türkiye’de kış turizm talebi ve olanakları açısından gerekli imkanlara sahiptir. Şu an hizmet veren
kış turizm merkezlerinin aksine bilinmeyen ve keşfedilmemiş birçok kış turizm merkezi ülkemizde
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de Sivas Yıldız Dağıdır. Bu araştırmada Sivas ilinin kış turizmi
potansiyeli değerlendirilerek kış turizmi ve Yıldız Dağı’nın Sivas iline katkısı incelenmiştir. Sonuç
olarak Yıldız dağı ve Sivas'ın önemli potansiyeli olduğu fakat altyapı ve tanıtım gibi eksiklikleri olduğu
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivas, kış turizmi, Yıldız Dağı.

EVALUATION OF WINTER TOURISM POTENTIAL IN SİVAS:
YILDIZ MOUNTAIN SAMPLE
ABSTRACT
Turkey is one of the few countries where there are significant geographical nature and the four
seasons. In this respect, tourism diversity and tourism contribution are quite high. Investments in
alternative tourism types are increasing day by day to meet changing tourism demands, to diversify
tourism products, to spread the tourism season all over, to protect and use natural and cultural values
that are the cornerstone of tourism. In this context, winter tourism is also one of the developing tourism
types.
Demand for winter tourism opportunities in Turkey and has the facilities required. The winter
tourism centers that are currently serving, many winter tourism centers unknown and undiscovered are
available in our country. One of them is Sivas Yıldız Mountain. In this research, the winter tourism of
Sivas province was evaluated and winter tourism and the contribution of Yıldız Mountain to Sivas
province were examined. As a result, it is understood that Yıldız Mountain and Sivas are important
potentials but there are deficiencies such as infrastructure and publicity.
Keywords: Sivas, winter tourism, Yıldız Mountain.
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GİRİŞ
Kış turizmi, amacında kayak sporu bulunduran ve buna uygun karlı ve eğimli alanlara
yapılan seyahatleri, konaklama ve diğer hizmetlerden yararlanmayı kapsayan faaliyet ve
ilişkilerin bütünü olarak tanımlamak mümkündür (İncekara,1998:3). Kış sporları belirli araç ve
gereçler kullanılarak, belirli kurallara uyularak, karlı ya da buzlu alanlar üzerinde bireysel ve
toplu olarak yapılan, serbest ya da yarışma amaçlı spor uygulamalarıdır (Ülker, 1987:143). Kış
turizmi faaliyetlerinde bulunan turistler bu turizm çeşidine özgü faaliyetlerin yanı sıra, kış
turizmini destekleyen diğer turizm türlerine de ilgi duymaktadır. Özellikle sağlık, kültür ve
doğa turizmi gibi destek ve tamamlayıcı turizm faaliyetleri, kış turizmi arzını zenginleştiren ve
çekiciliğini arttıran faktörler olarak ön plana çıkmaktadır (Bulu ve Eraslan, 2007:209).
Kayak alanları, kış turizminin simgeleşmesi, birçok kırsal bölgenin ekonomik
kalkınmasını sağlamaktadır. Bunların önemi istihdamın ve kayak alanının gelirlerinin de
ötesine uzanır (Hamilton, Brown ve Keim, 2007: 2113). Günümüzde ülkelerin kış turizminden
sağladıkları gelirler göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir. Kış turizmi arz edebilecek durumda
bulunan ülkeler diğer ülkelere göre oldukça şanslıdır. Özellikle orta Avrupa ülkelerinden
İsviçre ve Avusturya’nın Alp Dağlarında ortaya çıkardıkları turizm olanaklarının döviz girdileri
açısından İspanya sahilleri ile yarıştığı bilinmektedir. Böylece 5-6 ay gibi bir süre ile kısıtlanmış
olan turizm sezonu kış turizminin de etkisi ile tüm yıla yayılmaktadır (Bulu ve Eraslan,
2007:209). Kış sporları ve kış turizmi açısından ülkemiz oldukça zengin verilere sahiptir ve
gelecekte önemli kış turizmi merkezleriyle rekabet edebilecek potansiyele sahiptir (Şenol,
2008:34). Kış sporları denince akla ilk gelen kayak sporudur. Yaz kış üzerinden kar eksik
olmayan bölgeleri ile ülkemiz dağları üzerinde doğudan batıya doğru onlarca kayak pistine
sahiptir (Şenol, 2008:34).
Kayak sporunun ülkemizde 1915 yılında Silahlı Kuvvetler tarafından kullanılmaya
başlanmış ve 1933 yılından sonra da bir spor haline dönüştürülmüştür. Bu yıllarda Bursa
Halkevi’nin Uludağ’da, Ankara Halkevi’nin Elmadağ’da, Erzurum Halkevi’nin Palandöken’de
düzenledikleri kayak faaliyetleri kayak gelişiminde ivmeyi arttıran en önemli etkinlikler
olmuştur. T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kayak Yarışmaları Yönetmeliğine
göre kayak yarışları, alp ve kuzey disiplini olmak üzere iki ana kategoride düzenlenmektedir
(Bulu ve Eraslan, 2007:210).
Dünya’da Kış Turizmi
Kış turizminin ilk ortaya çıkışının 1860’lı yıllarda İsviçre’de olduğu kabul edilmektedir.
St.Moritz’de Johannes Badrut isimli bir otel yöneticisinin misafirlerini kar manzarası seyretmek
için kışında davet etmesiyle başlayan akımın gerçek anlamda potansiyelini ortaya koyması ise
1970’li yıllarda olmuştur. Bu yıllardan itibaren büyük kayak merkezlerinin inşası ve otel
yatırımları hız kazanmıştır. Dünyada 10 ülke kapalı kayak merkezi bulundurmak üzere toplam
80 ülkede kayak tesisi bulunmaktadır. Kayak yapılabilir alan olarak bakıldığında dünyada 5 bin
ila 6 bin alan olduğu hesaplanmaktadır. Ancak bunların sadece 2 bin kadarında kayak merkezi
bulunmaktadır. Kış turizmine uygun dağlardaki toplam yatak kapasitesi 6 milyon civarındadır.
Yıllık 100 bin ve üzeri ziyaretçi ağırlayan kayak merkezlerinin sayısı %20 civarındadır ve
yaklaşık kayakçıların %80’nini ağırlamaktadır. Dünya’daki kayak merkezlerinin %36’sı
Alpler’de yer almaktadır. Aynı zamanda kayakçıların %45’i de Alpler’i de tercih etmektedir.
Orta Avrupa’da yer alan Alpler, İsviçre, Avusturya, Fransa ve İtalya boyunca uzanmaktadır.
%22 pay ile Amerika ikinci sırada, %12’şerlik pay ile Batı Avrupa ve Doğu Avrupa-Orta Asya
bölgeleri üçüncü sıradadır (TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014). Tablo 1’de milyon ve
üzerinde kayakçı ağırlayan merkezler yer almaktadır.
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Tablo 1. Milyon ve Üzerinde Kayakçı Ağırlayan Merkezler
Sıra
1
2
3
4
5

Ülke
Fransa
Avusturya
İsviçre
ABD
İtalya

Kayak Merkezi
Sayısı
14
14
6
5
5

Kaynak: TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014.

Milyon ve üzerinde kayakçı ağırlayan merkezlerin yer aldığı Tablo 1’e göre; Dünya’da
kayak merkezlerinin Fransa ve Avusturya’da yoğunlaştığı görülmektedir. Fransa’da 14,
Avusturya’da 14 olmak üzere 28 kayak merkezi yılda 1 milyon ve üzeri kayakçı ağırlamaktadır.
İsviçre 6 merkez ile üçüncü sırada yer alırken beşer merkez ile Amerika ve İtalya sıralamayı
takip etmektedir. Dünyada ülkelerin kayak merkezlerine göre sıralaması ise Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2. Ülkelerin Kayak Merkezlerine Göre Sıralaması
Sıra

Ülke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18

Japonya
Almanya
ABD
Çin
İtalya
Fransa
Kanada
Avusturya
İsviçre
İsveç
Türkiye

Kayak Merkezi
Sayısı
547
498
481
350
349
325
288
254
240
228
51

Kaynak: TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014.

Dünyada ülkelerin kayak merkezlerine göre sıralamasının gösterildiği Tablo 2’ye göre;
Japonya 547 kayak merkezi ile birinci sıradadır. 498 tesis ile Almanya, 481 tesis ile ABD bu
sırayı izlemektedir. Türkiye kayak merkezi sıralamasında 18. sırada yer almaktadır.
Kayak merkezindeki kar miktarı ve süresi, turizm için yüksek sosyo-ekonomik önem
taşımaktadır (Marty, 2013: 30). Kış turizmi merkezlerinden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü'nde de kabul edilen "100 günlük" bir doğal kar güvenilirliği beklenmektedir. Bir
bölgedeki doğal kar güvenilirliğinin, en az 100 gün 10 yılın 7'sinde kayak yapmak için en az
30 cm'lik bir kar örtüsü olması gerektiği belirtilmektedir (Pütz, Gallati,Kytzia, Elsasser,
Lardelli, Teich, Waltert, Rixen, 2011: 357). Bununla birlikte, genel olarak uygulanabilir
minimum kar derinliği yoktur, çünkü bu, tatil belgesinin ve eğimlerin özelliklerine, örneğin
kayalıklılık veya kuzey-güney yönelimine bağlı olduğu ve genel olarak, 30 cm'lik bir kar
derinliğinin yeterli, 50 cm iyi ve 70 cm mükemmel olduğu düşünülmekte, bununla birlikte,
yüksek rakımlı kayalık yamaçlar, kayak yapabilmek için (1 m'ye kadar) daha büyük kar
derinliği gerektirebileceği de vurgulanmaktadır (Marty, 2013: 31).
Türkiye’de Kış Turizmi
Türkiye, turizm sektörünü yıla yayma düşüncesi ile kış turizmine ilişkin çalışmalarına
son yıllarda ağırlık vermektedir. Son yıllarda yerli turistlerin kayak merkezlerine olan talebinin
artması kış turizm gelirlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Türkiye’de kış turizm
merkezleri yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin; özellikle kayak sporu ile ilgilenen kişilerin
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ve sporcuların da ilgi odağı haline gelmiştir. Türkiye’de kış turizmi yoğunluğunun yaşandığı
dönem “sömestr” dönemi olarak açıklanmıştır. Bu dönemde kış turizmine hizmet veren
işletmeler ve merkezler zamansal bir yoğunlaşma yaşanmaktadır (TÜRSAB Kış Turizmi
Raporu, 2014). Tablo 3’te Türkiye’de ki kayak merkezlerinin beş gecelik konaklama fiyatları
gösterilmektedir.
Tablo 3. Türkiye’de ki Kayak Merkezlerinin Beş Gecelik Konaklama Fiyatları (2014)
Bölge
Uludağ*
Palandöken**
Kartepe
Kartalkaya**
Sarıkamış
Erciyes
Davraz

Kişi Başı 5 Gecelik Fiyat (TL)
1.968
2.216
1.700
3.250
2.125
1.825
1.375

Kaynak: TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014.
*Bölgedeki 9 otelin fiyat ortalaması, **Bölgedeki 3 otelin fiyat ortalaması, ***Bölgedeki 2 otelin fiyat ortalaması.

Türkiye’de ki kayak merkezlerinin beş gecelik konaklama fiyatlarının gösterildiği Tablo
3’e göre; sömestr döneminde Uludağ’da bir kişinin ulaşım hariç beş günlük konaklama masrafı
2.500 TL olarak belirtilmiştir. Uludağ’daki bu fiyat yerli turistlerin ucuz kayak için tercihi olan
Bulgaristan’ın Bansko’daki bir kayak merkezi fiyatının yaklaşık üç katıdır. Sadece Uludağ’da
değil dağ tatili için tercih edilen Kartalkaya’da beş gecelik konaklama 3.250 TL, Palandöken’de
2.216 TL olarak açıklanmıştır(TÜRSAB 2014 Kış Turizmi Raporu). Tablo 4’ te Dünya’da ki
kayak merkezlerinin beş gecelik konaklama fiyatları gösterilmektedir.
Tablo 4. Dünyadaki Kış Turizmi Merkezlerinin Beş Gecelik Konaklama Fiyatları (2014)
Bölge

Ülke

Salzburg
Innbruck
Kitzbuhel
Zell am see
St. Moritz
Megeve
Leysin
Val gerdana
Sestriere
Chamonix
Vald’isere
Courchevel
Morzine
Zakopane
P.braşov
K.polyana
Bukovel
Jahorina
Mavrona
K.gora
Bansko

Avusturya
Avusturya
Avusturya
Avusturya
İsviçre
İsviçre
İsviçre
İtalya
İtalya
Fransa
Fransa
Fransa
Fransa
Polonya
Romanya
Rusya
Ukrayna
Bosna
Makedonya
Slovenya
Bulgaristan

Kişi başı 5 Gecelik Fiyat
Euro
TL
499
1.407
499
1.407
1.217
3.431
877
2.473
1.167
3.290
1.397
3.939
599
1.689
850
2.397
399
1.125
977
2.755
1.727
4.870
1.207
3.403
699
1.971
499
1266
299
843
399
1.125
339
955
399
1.125
299
843
599
1.689
138
391

Kaynak: TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014.

Dünyadaki kış turizmi merkezlerinin beş gecelik konaklama fiyatlarının yer aldığı Tablo
4’e göre; Avusturya’daki Zell Am See’de beş gecelik konaklama fiyatı 2.647 TL, Fransa’daki
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Chamonix’de ise 2.755 TL olduğu bilinmektedir (TÜRSAB 2014 Kış Turizmi Raporu).Türkiye
kayak merkezlerinde konaklama fiyatlarına bakıldığında; Dünya kayak turizminin en popüler
destinasyonu Alpler’deki bazı tesisleri geride bırakmış, bazı tesislerin fiyatlarına da oldukça
yaklaştığı görülmektedir. Avusturya, İsviçre ve Fransa kış turizminde önde gelen ülkeler
arasındadır. Türkiye kış sezonu için kayak merkezlerinde ilerleme göstererek kış turizminde
önde gelen ülkeler arasına girmeyi hedeflemektedir(TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014).
Tablo 5’te Türkiye’ye kış döneminde gelen turist sayıları verilmiştir.
Tablo 5. Türkiye’ye Kış Döneminde Gelen Turist Sayıları
Yıl
2010
2011
2012
2013
2014

Gelen Ziyaretçi
3.829.152
4.140.599
4.273.122
4.749.771
4.836.735

Kaynak: TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014.

Türkiye’de Turizm Bakanlığı belgeli 28 adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bakanlık
dışındaki idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen ya da hedef gösterilen noktalar ile
birlikte bu rakam 51’e yükselmektedir. Bakanlık belgeli kayak merkezlerinde yatak kapasitesi
9.549 olarak açıklanmıştır. Gelecek yıllarda yatak kapasitesinin 78.645 olması
hedeflenmektedir(TÜRSAB Kış Turizmi Raporu, 2014). Turizm Bakanlığının verilerine göre
Türkiye’deki merkezlerin yatak kapasitesi Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Türkiye’deki Kayak Merkezlerinin Yatak Kapasiteleri ve Mevcut Mekanik Tesisleri
No
TURİZM MERKEZİ (TM)/KÜLTÜR VE
TURİZM KORUMA VE GELİŞİM
BÖLGELERİ (KTKGB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Erzurum Palandöken Kış Sporları TM
Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi TM
Bolu Köroğlu Dağı KTKGB
Kayseri Erciyes Kış Sporları TM
Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Sporları TM
Kocaeli Kartepe TM
Kars Sarıkamış Kış Sporları TM
Isparta Davraz Dağı Kış Sporları TM
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları TM
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe KTKGB
Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları TM
Bayburt Kop Dağı TM
Gümüşhane Zigana Turizm Merkezi
Erzincan Ergan Dağı KTKGB
Denizli Tavas Bozdağ KTKGB
Samsun Ladik Akdağ Kış Sporları TM
Aksaray Haşan Dağı Kış Sporları TM
Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB
Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları TM
Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları TM
Muğla Fethiye Seki Eren Dağı Kış Sporları TM

YATAK
KAPASİTESİ
Mevcut

Hedef

2.466
2.250
1.713
1.000
1.217
800
833
467
110
80
74
60
40

8.850
3.500
4.000
6.000
1.300
1.000
12.000
1.600
1.600
400
4.250
S10
470
8.000
2.250
800
1.235
8.000
5.600
3.000
1.500

97

MEVCUT MEKANİK
TESİSLER
Kapasite
Uzunluk
Adet
(kişi
(m.)
saat)
19
24.563
22.018
15.000
16.145
14
10.000
10.380
13
19.300
21.832
6
5.639
5.983
4
6.400
3.250
4
5.348
6.263
4
3.800
3.621
3
3.000
4.547
1
1.200
1.588
2
2.000
2.250
1
600
1.220
1
843
661
3
3.450
6.967
3
2.400
3.822
1
800
1.360
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22
23
24
25
26
27
28

Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları TM
Artvin Kafkasör KTKGB
Düzce Göh aka Kardüz Yaylası KTKGB
Malatya Hekimhan Yamadağı KTKGB
Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM
Antalya Alanya Akseki TM
Bitlis Sapgör Kış Sporları TM

1.180
2.000

TOPLAM

11.207

79.345

101

104.343

111.907

Kaynak:http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10177/kis-sporlari-turizm-merkezlerine-iliskin-genelbilgiler.html

Kış turizmine katılımın sürdürülebilir olması için etkinlikler önemli bir yere sahiptir.
Türkiye Kayak Federasyonunun yayınlamış olduğu etkinlik takvimine göre Türkiye’de son üç
yılda yapılan kamp dışı kayak etkinlikleri (şampiyona, yarışma) Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Türkiye’de Yapılan Kayak Etkinlikleri
Yıl
2015
2016
2017*

Etkinlik
23
15
30

Toplam Gün
53
20
35

Yazarlar tarafından derlenmiştir.
*Mart 2017 dönemine kadar yapılan etkinlikler.

Türkiye’de yapılan kayak etkinliklerinin yer aldığı Tablo 7’ye göre; en fazla etkinliğin
2017 yılının Mart ayına kadar olan dönem içinde yapıldığı görülmektedir. Ancak bu dönemde
toplam gün sayısı için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Yapılan etkinliklerin kısa süreli
etkinliklerdir. 2015 yılına bakıldığında etkinlik sayısı 2017 yılına göre düşüktür. Ancak gün
sayısı kış sezonu için kötü olduğu söylenemez. En düşük etkinlik ve gün sayısı 2016 yılında
yaşanmıştır. Elde edilen verilere göre; 2015 yılı kayak etkinlikleri ve kalış süreleri açısından
en iyi dönem olarak görülmektedir. Gün sayısının fazla olması kış sporları etkinlikleri için
bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok harcama yapmasında olumlu etki
yaratacaktır. Hem bölge hem de o bölgede hizmet veren işletmeler için gün sayısının uzun
olması önemli bir kazanç için avantaj sağlamaktadır. Tablo 8’de Türkiye’de gerçekleşen
etkinliklerin kayak merkezlerine göre dağılımını göstermektedir.
Tablo 8. Türkiye’de Gerçekleşen Kayak Etkinliklerinin Kayak Merkezlerine Göre Dağılımı
Erzurum
Bolu
Kayseri
Kars
Bursa
Sivas
Ağrı
Erzincan
Bitlis

2015
8
7
3
2
1

2016
9
3
3

2017*
18
3
3
2
2
1
1

1

Yazarlar tarafından derlenmiştir.
*Mart 2017 dönemine kadar yapılan etkinlikler

Türkiye Kayak Federasyonu kış sporları etkinlik takvimindeki Türkiye’de gerçekleşen
kayak etkinliklerinin kayak merkezlerine göre dağılımının incelendiği Tablo 8’e göre; en çok
etkinliklere ev sahibi olan bölge Erzurum’dur. İkinci sırayı Bolu bölgesi almıştır. Önümüzdeki
yıllarda Türkiye’nin daha çok etkinliğe ev sahibi olacağı ve diğer bölgelerinde daha aktif rol
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alacağı amaçlanmaktadır. Sivas ilinde 2017 yılında iki etkinliğin yapılmış olması, en fazla
etkinliğin yapıldığı Erzurum iline coğrafi olarak yakınlığı sayesinde önümüzdeki yıllarda tek
başına ve ortak yapılacak etkinliklere ev sahipliği açısından potansiyel oluşturmaktadır.
Sivas İli ve Turizm
Sivas, İç Anadolu’nun doğusunda yer alan, Anadolu’daki tarihi İpek Yolu
güzergahlarının kesiştiği bir yerde konumlanmıştır. İç Anadolu’nun yüksek platoları üzerinde
başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir
kesimde bulunmaktadır. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. Sivas ilinde Kuzey
Anadolu sıradağlarının uzantısı olan Köse Dağları, Torosların kuzey kollarından Tecer Dağları
ve İncebel Dağları, Akdağlar, Yama Dağı yer almaktadır. Uzun yayla ve Meraküm platoları,
ayrıca Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı ve Tohma Çayıdır ( Sivas İli Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü).
Sivas ilinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen karasal
iklimin etkisindedir. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin
etkileri bulunmaktadır. Sivas, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ile turistlere
ilginç tatil olanakları sunmaktadır. Sivas ili ilk çağlardan itibaren önemli yerleşim
merkezlerinden olmuştur. Hititlerden başlayarak, Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
medeniyetlerinin egemenliği altına girmiştir. Sivas’a farklı dönemlerde hakim olan devletler,
şehre farklı isimler vermişlerdir. Bu isimlerden bazıları; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kapira,
Diaspolis(Tanrı Şehri), Talaurs, Danişmentli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas’dır.
Arkeolojik kazılar ve araştırmalarda elde edilen bulgular, Sivas’a yerleşimin Neolitik Dönemde
başladığı yönündeki savları desteklemektedir. İlde, Kalkolitik Dönem(M.Ö. 5000-3000) ve İlk
Tunç Çağı(M.Ö. 3000-2000)’a ait çanak-çömlek, ev ve kent kalıntıları ulaşılması bu
dönemlerde Sivas’ta yerleşmenin olduğunu kanıtlamaktadır(Sivas ili Kültür ve Turizm
Müdürlüğü).
Birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Sivas ilinde bu dönemlere ait
kalıntılar ve anıt eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Höyükler, kaya mezarları ve kalıntılarla
önemli bir tarihi barındırmaktadır. Sivas ili sahip olduğu doğal kaynaklar ve coğrafi yapısı
nedeniyle birçok turizm çeşidini bünyesinde barındırmaktadır. Sivas ilinde bulunan başlıca
turizm çeşitleri şunlardır (Sivas İl Turizm Master Planı, 2017):
- Termal Turizm ve Sağlık Turizmi
- Kültür Turizmi
- Doğa Turizmi
- İnanç Turizmi
- Kış Turizmi
Termal Turizm ve Sağlık Turizmi: Sivas, zengin su kaynakları ve akarsuları ile termal turizm
ve sağlık turizminin önemli merkezlerinden biridir. Özellikle kaplıcaların birçok hastalığa ve
özellikle cilt yaralarına iyi gelmesi ile birçok turistin ilgi odağıdır. Sivas ilinde bulunan şifalı
kaplıcaların başında Balıklı Kaplıca gelmektedir. Balıklı Kaplıcayı diğer kaplıcalardan ayıran
önemli bir özelliği vardır. Bir tür cilt hastalığı olan Sedef Hastalığını tedavi edici bir özelliğe
sahip olan balıklara sahiptir. Bu özel balıklar tıp alanının çaresiz kaldığı sedef hastalığını ve
daha birçok cilt hastalığını iyileştirebilmektedir.
Kültür Turizmi: Sivas ili ilk çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapması ile birçok
kültürü içinde barındırmaktadır. Tarihte Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin egemen olduğu
Sivas ili bu önemlere ait kültürel varlıkların büyük bir kesimini günümüze kadar korumayı
başarmıştır. Gezilecek yerler arasında; Selçuklu dönemine ait kaleler, medreseler, köprüler;
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Osmanlı dönemine ait hanlar, hamamlar ve kervansaraylar oldukça fazladır. Kültürel değerleri
ve gezilecek yerleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Sivas İl Turizm Master Planı).
Doğa Turizmi: Sivas ili sahip olduğu mesire alanları, yaylaları ve gölleri ile hem yöre halkının
hem günübirlik ziyaretçilerin hem de doğa turistlerinin keyifli ve kaliteli zaman geçireceği
yerlere sahiptir. Sivas iline yıl içinde turistik faaliyetlere katılmak amacıyla bakanlık belgeli
tesislere gelen turist sayısı Tablo 9’da gösterilmektedir.
Tablo 9. Bakanlık Belgeli Tesise Gelen Turist Sayısı
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sivas
Yabancı
1.578
2.447
998
3.313
446
657
1.030

Yerli
51.174
59.756
68.578
69.413
73.137
78.025
96.539

Toplam
52.752
62.203
69.576
72.720
73.583
78.682
97.569

Yabancı
14.388.998
17.415.364
19.264.058
20.481.308
21.181.668
23.609.016
23.138.428

Türkiye
Yerli
12.137.822
12.338.602
14.350.129
15.701.931
17.100.765
17.292.422
20.221.542

Toplam
26.526.820
29.753.966
33.614.187
36.183.239
38.282.433
40.901.438
43.359.970

Kaynak: Sivas İli Turizm Master Planı, 2017.

Bakanlık belgeli tesise gelen turist sayısının gösterildiği Tablo 9’a göre; yerli ve yabancı
turist toplam sayısında yıllara göre düzenli bir artış olduğu görülmektedir. 2015 yılında Sivas
ilini 97.569 turist ziyaret etmiştir. Tablo 10’da Sivas iline gelen turistlerin bakanlık belgeli
tesislerde geceleme sayıları gösterilmektedir. Bakanlık belgeli tesislerde geceleyen turist
sayısının gösterildiği Tablo 10’a göre; Sivas iline gelen turistlerden geceleyen turistlerin sayısı
her yıl düzenli olarak arttığı görülmektedir.
Tablo 10. Bakanlık Belgeli Tesislerde Geceleyen Turist Sayısı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yabancı
3.083
2.081
3.170
1513
6.889
581
1.167
1.648

Sivas
Yerli
96.200
94.265
102.986
119.694
111.549
124.434
124.331
125.756

Toplam
99.283
96.346
106.156
121.207
118.438
125.015
125.498
127.404

Yabancı
56.918.298
59.986.967
74.325.670
78.888.865
90.822.045
89.594.261
97.581.075
96.400.316

Türkiye
Yerli
20.832.444
22.929.508
23.832.337
27.616.616
30.332.132
33.090.923
32.448.842
37.480.990

Toplam
77.750.742
82.916.475
98.158.007
106.505.481
121.154.177
122.685.184
130.029.917
133.881.306

Kaynak: Sivas İli Turizm Master Planı, 2017.

Kış Turizmi: Sivas’ta önemli turizm çeşitlerinden biri kış turizmidir. Kış turizmi açısından
Sivas ili kaliteli kar yapısına sahip ve olağan doğa olaylarının çok az gerçekleştiği ve geliştirilen
Yıldız Dağı kış turizmi potansiyeli açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Yıldız Dağı dağ
sporları için son derece önemli olan Kasım ve Mart ayları arasından karla kaplıdır. Valilik ve
Sivas Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması ile gerçekleştirilen turizm planı ile Sivas
ve Yıldız Dağının gelişimi için çalışmalara başlanmıştır (Sivas Valiliği Resmi İnternet Sitesi).
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Türkiye’nin en yeni kayak merkezidir. 2.552
metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağı, Sivas ilinin kuzeyinde yer almaktadır. Zemin yapısı ve kar
kalitesi bakımından kış turizmine olanak sağlayan Yıldız Dağında Kasım ayı ortasından Mart
ayı sonuna kadar kar yağışı görülmektedir. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi
koridorunda yer almasından dolayı oldukça kar yağışı almaktadır. Yıldız Dağı kış turizmi
dışında doğa ve jeoturizme hizmet verebilecek potansiyellere sahiptir. Bölgenin sahip olduğu
önemli tabiat varlıkları içerisinde traverten oluşumlar, şelale ve dereler yer almaktadır. Kayak
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merkezi dağın kuzeydoğusunda yer almakta olup, eğim aralığı 12-24 derece arasındadır. Sahip
olduğu coğrafik ve topoğrafik özellikler ile ideal bir kayak merkezidir. Kayak Merkezindeki
eğim, yağan karın zeminde kalmasını ve rüzgâr tarafından götürülmemesini sağlamakta,
bölgenin çok rüzgâr almasını da engellemektedir. Başta Sivas ili olmak üzere çevredeki illere
de hizmet veren Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi yaklaşık 4,5 milyon kişiye hitap edecek
konumdadır (http://www.yildizdagikayakmerkezi.com).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de kış turizmi kapsamında faaliyet gösteren merkezlerin turistler tarafından
beklenilenden daha az talep edilmesinin nedenleri arasında konaklama maliyetlerinin
yüksekliği olduğu söylenebilir. Türkiye’de bir kayak merkezinde beş gün konaklayan bir
turistin ortalama maliyeti Bulgaristan’ın Bansko şehrinde beş gün konaklayan bir turistin
maliyetinin yaklaşık üç katıdır. Bu durum Bansko şehrinin kış turizmi döneminde turistler
tarafından tercih edilmesinde önemli bir etkidir. Fiyat faktörü, özellikle kış turizmine ve kayak
sporuna ilgisi olan yerli turistlerin Türkiye’deki kayak merkezlerinin yerine Bansko şehrindeki
kayak merkezlerini tercih etmelerine neden olmaktadır.
Sivas ili Yıldız Dağı’nın sahip olduğu doğal kar miktarı ve karın kalış süresi kış turizmine
oldukça önemlidir. Bu durum konum olarak başkent Ankara’ya çok yakın olması ile
birleştirildiğinde turist tercihlerinde rekabet avantajı sağlayabilecek durumda olduğu
görülmektedir. Bu durum avantaja çevrilerek çevre destinasyonlara göre Aynı zamanda
gelişmiş ve gelişmekte olan kayak merkezlerinin yeteri kadar alt yapıya sahip olmaması diğer
önemli etkenlerden biridir. Alt yapı faaliyetlerinin hedeflenen düzeye ulaşması için gerekli
çalışmaların hız kazanması ve kayak merkezlerinin çekiciliğinin de artması için gerekli reklam
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Alternatif turizm çeşitleri açısından son yıllarda gelişme gösteren Sivas ili, kış turizmi
üzerinde yaptığı çalışmalarına da ağırlık vermektedir. Yıldız Dağı Kayak Merkezi üzerine
yapılan çalışmalar Sivas bölgesinin gelişimi ve tanıtımı için oldukça önemli bir role sahiptir.
Ancak bölgenin yeteri kadar bilinmemesi, yerel halkın Sivas ilinin turizm potansiyeli açısından
yeterli bilgiye sahip olmaması bölgenin gelişimini etkilemektedir. Bölge esnafının ve halkının
turizm ve turizm çeşitleri hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sivas ilinin sahip olduğu
alternatif turizm potansiyelinin yerel halk tarafından bilinmesi çalışmalara hız kazandıracak ve
gelişimini kolaylaştıracaktır.
Sivas ili başta kültür ve sağlık turizmi açısından Türkiye’de bulunan önemli merkezler
arasındadır. Diğer alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla
Turizm Stratejisi 2023 dokümanı kapsamında Sivas ilinde gerçekleşmesi hedeflenen çalışmalar
gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Bu doküman kapsamında ulaşım kolaylığı sağlamak amacı ile
mevcut demiryolu bağlantılarının birbiri ile birleştirilerek ülke genelinde ana varış noktalarını
birbirine bağlayacak hızlı tren hatlarının hayata geçirilmesi yapılacak çalışmalar arasında yer
almaktadır.
Kış turizmi açısından geliştirilen Yıldız Dağı Kayak Merkezinin tanıtımı ve talebin
artması için gerekli kongre, fuar, tanıtım günleri gibi etkinliklerin daha aktif olarak
gerçekleşmesi gerekmektedir. Sivas ilinde yaşayan, okuyan, belli amaçlarla ikamet eden genç
kesimin turizm ve turizm potansiyeli hakkında teşvik edici ve bilgi verici eğitim ya da
seminerlerin yapılması gerekmektedir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen arşiv/doküman
taramasında Sivas ili ve Yıldız Dağı ile ilgili yeterli kaynakların bulunmadığı sonucuna
varılmıştır. Sivas ili ve özellikle Sivas ilinin kış turizmi açısından önemini inceleyen yazılı
kaynak neredeyse hiç bulunmamaktadır. Sivas Valiliği, Belediyesi ve İl Kültür Turizm
Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde de Sivas ili ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi hakkında
ulaşılabilir yeterli bilgilerin olmadığı saptanmıştır. Gerekli bilgilere ulaşmada tek kaynak Sivas
Valiliği ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak çalışması olarak yayımlanan ‘‘Sivas
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İl Turizm Master Planı’dır. Ancak bu kaynak, Sivas ili ve turizm potansiyeli üzerinde araştırma
yapmak isteyen kişilerin elinde bulunması zor bir kaynaktır. Yeterli kaynakların araştırma
yapmak isteyen kişiler için kolay ulaşılabilir hale gelmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Sivas
ilinin kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek kış turizmi ve Yıldız Dağı’nın Sivas iline katkısı
incelenmiş ve gelecek yıllarda yapılacak araştırmalara kaynak olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Turizm
destinasyonlarının toplam rekabet edebilme gücü, sektörün rekabetçi gücünü oluşturmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, kış turizminde rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmede etkili olabilecek faktörleri
Sivas İli’nin kış turizmindeki mevcut durumu açısından incelemektir. Araştırma kapsamında Sivas
İli’ndeki yerel yönetimler, yerel paydaşlar, turizm işletmesi yöneticileri ve profesyönel kayakçıların
bakış açısıyla Sivas’ta kış turizminin rekabetçi pozisyonu ele alınmıştır. Nitel bir araştırmanın
yürütüldüğü bu çalışmada görüşme yöntemi kullanılarak Sivas ilinin kış turizmindeki rekabetçi
pozisyonu ele alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre kış turizminde yatırım yapabilme olanaklarının
olması, sürdürülebilirlik için önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bununla birlikte, Sivas’ın henüz
diğer kış turizmi destinasyonları ile sınırlı konularda rekabet edebilecek kapasite olabildiği tespit
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, Rekabet Avantajı, Sivas.

OBTAINING THE SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN
WINTER TOURISM: THE CASE OF SIVAS
ABSTRACT
The tourism sector is at the forefront of the sectors where competition is most intense. The total
competitiveness of tourism destinations constitutes the competitive power of the sector. The aim of this
study is to examine the factors that might be effective in obtaining and sustaining the competitive
advantage in winter tourism in terms of the current situation in winter tourism of Sivas Province. Within
the scope of the research, the competitive position of winter tourism in Sivas have been discussed with
the view of local governments, local stakeholders, tourism management directors and professional skiers
in Sivas. In this study, where a qualitative research was carried out, the competitive position of Sivas
province in winter tourism has been evaluated using interview method. According to the findings of the
research, the possibility of investing in winter tourism is seen as an important source for sustainability.
However, it has been determined that Sivas has capable of competing with other winter tourism
destinations in some limited areas.
Keywords: Winter Tourism, Competitive Advantage, Sivas.

GİRİŞ
Turizm sektörü günümüzde ekonomik getirilerinin fazla olması nedeniyle ülkeler için
büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle turizm potansiyeline sahip ülkeler turizme yönelmiş,
turizmden en büyük faydayı sağlamak için turizm endüstrilerini geliştirme çabasına girmiştir.
Turizmin geliştirilmesi ve canlı tutulması için farklı stratejik kararlar alınıp uygulanması
gerekir. Rekabet, evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak, doğa bilimlerinde olduğu
gibi, kıt kaynakları kullanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını
geliştirerek sürdürebilme yeteneğini kazanmaktır. Rekabet avantajı kavramı, bir taraftan

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

işletmelerin rakipleri karşısında teknolojik, yasal veya coğrafi açıdan benzersiz avantajlar elde
etmeleri olarak açıklanırken (Alderson, 1965) diğer taraftan ise en düşük maliyet ve en farklı
pozisyonu elde etmeleri (Hall, 1980) olarak tanımlanmıştır. Turizm sektöründe rekabet
avantajının elde edilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili geliştirilen modellerde rekabet avantajının
kaynakları üzerinde durulmaktadır. Örneğin, Kim (2000), çalışmasında turizm sektöründe
küresel rekabetçilik ölçümü için geliştirdiği modelde sektörde rekabet avantajı kaynağı olarak
dört unsurun önemli olduğunu belirtmiştir. Yazarın rekabet avantajı modeline göre çevre ve
turizm kaynaklarının bileşimi birincil kaynaklar olarak değerlendirilmiştir. Buna göre çevrenin
(doğal-kültürel) sunduğu kaynaklara uygun turizm bileşenleri rekabet avantajı için birincil
önemdedir. Diğer taraftan Dwyer ve Kim (2003) turizm sektörü için sundukları rekabet avantajı
modelinde altı faktörün önemine dikkat çekmişlerdir. Yine bu faktörler içinde doğal kaynaklar
(doğal güzellikler, iklim koşulları, manzara unsurları, flora ve fauna ulusal parklar) ve kültürel
(sanat, mimari gibi) kaynaklar birinci sırada yer almaktadır. Bu modeller rekabet avantajı elde
etmede çevresel faktörlerin özellikle de doğal çevrenin önemine işaret etmektedir. Öte yandan
turizm sektöründe rekabet avantajı sağlama konusunda en kapsamlı model olarak kabul edilen
Crouch ve Ritchie’nin (1999, 2003), modeli yedi faktörden oluşmaktadır. Bunlar; öz kaynak ve
çekicilikler, destekleyici kaynaklar, turizm merkezi yönetimi, turizm merkezi politikası, karar
verici unsurlar mikro ve makro rekabet çevredir. Kâr amacı güden kuruluşların stratejisinin
temelinde ise, karlarını arttırmak ve pazar paylarını büyütme planı yatmaktadır. Bu nedenle
rekabette de üstünlüğün sürdürülebilir olması için, zamana ve duruma göre farklılaşmayı
gerektirecektir (Gençtürk, ve diğ, 2010:1).
Rekabet, yaygın kullanılan ve tanımı üzerinde tam bir anlaşmanın yapılamadığı, ortamına
göre farklı anlamların çıkabildiği bir terimdir. Öyle ki rekabet ortamında aynı sektörde var olan
işletmelerin bazıların başarılı bazılarınınsa başarısız olmasının nedeni uzun süredir
açıklanmaya çalışılmıştır (Aksu S.,2010,s.3). Rekabet, bir bakıma müşteri ihtiyaçlarını
karşılarken, müşteri beklentilerini gerçekleştiren ve değer üreten stratejilerle sektörde mücadele
edilmesi anlamına gelmektedir (Irlayıcı, 2008,s.15). Rekabet avantajı ise herhangi bir sektörde
yer alan ve kar odaklılığı olan bir işletmenin daha yüksek müşteri değeri oluşturarak rakipleri
karşısında piyasada üstün konuma geçmesi demektir. Yönetimde stratejik planlamanın
içerisinde önemli bir yer barındıran bu kavram, rakiplerce kullanılmayan, maliyetleri azaltarak
ve pazar fırsatlarını değerlendirerek rakiplerin tehditlerini bertaraf etmeyi sağlayan stratejidir.
Daha geniş kapsamlı olarak rekabet avantajı, “Çevresel tehditleri etkisiz hale getirip içsel
zayıflıkları ortadan kaldırırken, çevresel fırsatlara cevap vererek içsel üstünlüklerden (az
bulunan, değerli, ikame edilemeyen ve taklit edilemeyen firma kaynakları) faydalanan
stratejilerin uygulanması ile elde edilen üstünlük” olarak tanımlanmaktadır (Atay ve Korkmaz,
2016: 154). Porter’a göre işletmeler, rekabette üstünlüğü kazanabilmeleri için maliyet liderliği
ve farklılaşma olmak üzere iki strateji yoluna başvurabilir. Maliyet liderliğinde, işletmeler
faaliyetlerini rakiplerine oranla daha az maliyetle gerçekleştireceğinden, ortalama maliyetin
üzerinde gelir sağlanır. Farklılaşma da ise, işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri, benzer ürün ve
hizmetlerden farklılaştırarak daha yüksek fiyata satılmasını ve bu sayede ortalamanın
üzerindeki gelir sağlanmasıyla öngörmektedir. İşletme, bu stratejilerle pazarın tamamını
kullanabileceği gibi pazarda bir grup müşteriye de odaklanabilirler. Turizm sektöründe de
turistik ürün ve hizmet sunulduğundan bu stratejiler turizmde sürdürülebilir rekabet avantajı
sağlayacaktır.
SİVAS’TA KIŞ TURİZMİ
Turizm, insanların yoğun yaşam temposundan arta kalan boş zamanlarında seyahat
ederek bedenen ve zihnen dinlendikleri, enerji depolamak amacıyla yaptıkları faaliyetlerdir.
Turizm faaliyetlerine doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik varlıkların çekicilik özellikleri, yön
vermektedir (Özcan, 2005:55). Kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen
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yükselti kuşağında ağırlık kazanan bir turizm çeşididir (Altaş, vd., 2015:346). Kış turizmiyle
ve kış sporlarıyla ilgili olarak akla ilk gelen spor kayaktır. Kış sporları kapsamında kayak, kar
yağışlarının fazla olduğu mevsimsel ve yer yüzü şekillerinin uygunluğu olan illerde
yapılmaktadır. Kayak sporunu sevenler ve öğrenmek isteyenler kış turizminin gelişimine pozitif
yönde bir katkı sağlamaktadır. ‘‘Kayak sporunu yapmaya müsait, kar şartlarının ve eğim
alanlarının uygun olduğu bölgelere yapılan seyahatler, konaklama, yeme-içme, dinlenme,
eğlenme, gezme-görme gibi aktivitelerden oluşan ve yılın belli bir döneminde gerçekleştirilen
faaliyetlerin tümüdür’’(Altaş vd., 2015:346).Kış sporları giderek artan bir ivmeye sahiptir. Bu
yüzden ülkeler sürdürülebilir turizm kavramıyla alternatif turizm türlerine yönelmiştir.
Sivas ili turizm açısından içinde büyük bir çeşitliliği barındırmaktadır. Gerek termal,
gerek sağlık, gerekse doğal, kültürel ve tarihi mirasıyla çekicilik unsuru oluşturmaktadır.
Termal turizm ve sağlık turizmi anlamında Sıcak ve Soğuk Çermik sularının mineralize
sularıyla birçok hastalığa iyi gelmesi, Sedef hastalığına tedavisiyle bunun yanı sıra Balıklı
Çermik (Doktor balıklar) gibi kaplıcalarıyla ün yapması Sivas ilinin turizmini bir adım öne
çıkarmaktadır. Tarihsel anlamda Unesco dünya mirasında yer alan Divriği Ulu Camii gibi diğer
tarihi ve kültürel zenginlikler ziyaretçileri sadece kış turizmi dışında gezip görebilecekleri farklı
duyguları tadabilecekleri seyahatlerini dolu dolu geçirmelerine sebep olacaktır. Yıldız Dağı Kış
Sporları Turizm Merkezi ise turizm çeşitliliğinde artı sağlanmasına neden
olmuştur. 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı resmi gazetede Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm
Merkezi” olarak resmen ilan edilmiştir. 2010 yılından itibaren bölgenin planlaması ile ilgili
çeşitli teknik çalışmalar başlatılmıştır. Onaylanan imar planında 1 teleksi, 2 telesiyej oluşan 3
mekanik tesis, 100 yatak kapasiteli 1 adet turizm konaklama tesis alanı, 2 adet cafe
restorant alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park,
spor, sağlık, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter
ve oto park alanları bulunmaktadır (Yildiz Daği Kayak Merkezi, 2018).
YÖNTEM
Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için nitel bir araştırma tasarlanmıştır. İslamoğlu
(2011:186)’na göre nitel araştırmalar sosyal olguları bağlı bulundukları ve içinde yer aldıkları
ortamda doğal görünümleriyle gözlem, görüşme ya da belgeleri değerlendirme yoluyla bilgi
edinme veya bu bilgileri analiz ederek kuram geliştirmeye yöneliktir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği çerçevesinde yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği tercih edilmiş ve görüşme formu yaklaşımı benimseniştir. Nitel araştırmalarda
en sık kullanılan veri toplama aracı olan görüşme tekniği, önceden hazırlanmış soruların belirli
bir sistematiğe göre görüşülene sorulması ve cevapların alınmasını öngören sosyal bir etkileşim
olarak tanımlanmaktadır(Demir, 2011:279). Yarı yapılandırılmış görüşme ise, görüşme
sorularının görüşme sırasında yeniden düzenlenebildiği, görüşme sorularının sıralamasında
esnek davranılabildiği ve görüşmecinin soruları sorarken gerekli açıklamaları yapabildiği
görüşme türüdür (Ekmekçioğlu, 2013:116).
Görüşme formu içerisinde 5 madde şeklinde soru bulunup, görüşmeler Sivas İli Valisi,
Sivas İli Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve 3 seyahat
acentesi yetkilisi, 1 otel müdürü, 1 adet kamu kuruluşunun misafirhane yöneticisi,1 adet yerel
gazeteciyle,1 adet devlet havalimanı işletmeciliği turizm bürosu ve 2 adet kayak sporu ile
uğraşan profesyonel kayakçı ve 3 otel işletmesinin yöneticisi ile görüşülmüştür. Araştırma
çerçevesinde toplam 15 kişiyle yüz yüze mülakat yapılmıştır. Sivas ilinin kış turizmindeki
mevcut durumunu ve rekabetçi pozisyonu yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve turizm
işletmelerinin bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Görüşmelerde aşağıdaki sorular sorulmuştur:
Sivas’taki kış turizmi ve kış turizmi sporlarının size göre ön plana çıkan özellikleri nelerdir?
Sivas’ı bir kış turizmi destinasyonu olarak görüyor musunuz? Kış turizmi için Sivas’ın ne tür
eksiklikleri olduğunu düşünüyorsunuz?
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Sivas kış turizminde rekabet edebilir mi? Sivas’a rakip olarak hangi destinasyonları
görüyorsunuz, Bunlar karşısında Sivas’ın üstünlükleri var mıdır?
Sivas’ı kış turizminde tercih edilen bir destinasyon yapmak için neler yapılmalıdır?
Sivas’ın kış turizminde size göre en önemli dezavantajları nelerdir?
Görüşme sorularına verilen yanıtlara yönelik içerik analizi ve betimsel analiz
uygulanmıştır. Betimsel analiz verilerin sınıflandırılması ve özetlenmesi ile sonuçlara
ulaşılmasıdır. Bu bağlamda betimsel analizde elde edilen veriler daha önceden belirlenen
temalar altında özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analiz tekniğinde veri kaynaklarından bazı
alıntılar yapmak, çalışmanın güvenilirliği açısından önem taşımaktadır (Yıldırım & Şimşek,
2013:256). Yapılan analiz ve değerlendirmelerle Sivas ilinin kış turizminde ön plan çıkan
özellikleri, Sivas’ın kış turizmindeki eksiklikleri ve en önemli dezavantajları, İlin bir turizm
destinasyonu olabilmesi için yapılması gerekenler ele alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma bulgularının sunumunda görüşmede sunulan sorular birer “tema” olarak ele
alınmış ve görüşülen kişilerin verdikleri yanıtlar bu temalara göre tablolar halinde
betimlenmiştir. Bu noktada en çok hangi görüşlerin belirtildiğini göstermek için de her görüşün
görüşme dokümanlarında tekrarlanma sıklığı belirtilmiştir. Tablo 1’de görüşmelere ilişkin bazı
bilgiler paylaşılmıştır.
Tablo 1. Görüşmelere İlişkin Bilgiler
No.
1.
2.

Görüşülen Kurum/Kişi
Sivas Valiliği
Sivas Belediyesi

Görüşülen Kişinin Pozisyonu
Sivas Valisi
Belediye Başkan Yardımcısı

Görüşme Süresi
30 Dakika
55 Dakika

3.

İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
Devlet
Havalimanları
İşletmesi
(Sivas
Havaalanı)
Büyük Otel
Ara Tur
Almila Tur
Sivas Seyahat Turizm
Yerel
Basın
(TÜDEMSAŞ)
TÜDEMSAŞ
Nuri
Demirağ Sosyal Tesisleri
Profesyonel Kayakçı
Profesyonel Kayakçı
Hilton İn Garden Sivas
Sivas Termal Otel
Sultan Otel

İl Kültür Ve Turizm Müdürü

20 Dakika

Şef

45 Dakika

Genel Müdür
Acente Yetkilisi
Acenta Satış Yetkilisi
Acenta Satış Görevlisi
Basın Halkla İlişkiler

20 Dakika
25 Dakika
40 Dakika
25 Dakika
15 Dakika

Şube Müdürü Vekili

45 Dakika

Fatma KARAOSMANOĞLU
Yasemin ARDANE
Satış Müdürü
Yönetim Kurulu Vekili
Genel Müdür

50 Dakika
30 Dakika
35 Dakika
60 Dakika
36 Dakika

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tablo 1’de yer alan katılımcılara ilk olarak Sivas’taki kış turizmi ve kış turizmi
sporlarının ön plana çıkan özellikleri sorulmuştur. Katılımcıların bu başlıkta verdikleri yanıtlar
tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Sivas İli’nin Kış Turizmi ile İlgili Ön plana çıkan Özelliklerine İlişkin Görüşler
Katılımcıların Görüşleri
Kayak merkezinde kurulan tesisinin yeni ve ihtiyaca cevap verir nitelikte olması
Kayakla birlikte diğer turizm aktivitelerine (termal vb.) katılma imkânının olması
Kış turizmine yönelik yatırımların devam etmesi
Kayak merkezinde kurulan tesisin çok yönlü hizmet sunabilmesi
Kayak merkezinde uzun süre kayak yapılmasına olanak tanıyan mevsimsel koşullar
Kayak merkezindeki fiyatların uygun olması
Kayak pistlerinin riskleri minimize eden yapısı
Gece kayak yapma olanağının bulunması
Personelin güler yüzlü ve yardımsever tutumları
Zirveye tek teleferikle çıkılabilme olanağı
TOPLAM GÖRÜŞ SAYISI

Tekrarlanma
sayısı
1
3
1
4
1
2
2
1
1
1
17

Tablo 1’de yer alan görüşler ele alındığında katılımcıların Sivas’ta kış turizmi ile ilgili en
fazla ön plana çıkarılan konunun kış turizminin diğer turistik aktivitelerle birlikte ele alınması
gerektiğidir. Bunun yanı sıra Yıldız dağı kayak merkezinde faaliyet gösteren tesisin çok yönlü
hizmet verebilme durumu, pistlerin yapısı ve fiyat uygunluğu da ön plana çıkan özellikler
arasındadır. Görüşmelerde katılımcılara “Sivas ilini bir kış turizmi destinasyonu olarak görüyor
musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlara ilişkin bilgiler
tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3. Sivas İli’nin Bir Kış Turizmi Destinasyonu Olabilmesine İlişkin Görüşler
Katılımcıların Görüşleri
Sivas bir kış turizmi destinasyonu olma potansiyeline sahiptir.
Sivas’ı kış şartlarından dolayı kış turizmine uygundur.
Sivas’ın kış turizmi destinasyonu olabilmesi yatırımların yapılmasına bağlıdır.
Sivas mevcut durum itibariyle bir kış turizmi destinasyonu değildir.
Kış turizmi için henüz yeterli talep bulunmamaktadır.
Sivas kış turizmine kesinlikle adaydır.
Eksiklikleri olsa da kış turizmi destinasyonu olabilir.
Kayak otellerinin sayısı arttırılırsa kış turizmi destinasyonu olabilir.
Reklam ve tanıtım arttırılırsa kış turizmi destinasyonu olabilir.
TOPLAM GÖRÜŞ SAYISI

Tekrarlanma
sayısı
2
2
1
3
2
2
1
10
23

Tablo 3’teki görüşler ele alındığında hakim görüşün Sivas’ın bir kış turizmi destinasyonu
olabileceği yönündedir. Görüşmelerde katılımcıların Sivas ilinin kış turizminde rekabet
edebilme durumu ile ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Bunun yanı sıra Sivas’ın kış turizminde
rakip olarak hangi illeri görebileceği ve bunlara karşı üstünlüklerinin neler olabileceğine ilişkin
görüşler tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4. Sivas İli’nin Kış Turizminde Rekabet Edebilme Durumuna İlişkin Görüşler
Katılımcıların Görüşleri
Sivas’ın henüz rekabet edebilecek konumu bulunmamaktadır.
Rekabet edebilecek konuma ulaşmak için zamana ihtiyaç var.
Sivas ulaşım açısından diğer illere göre rekabet edebilir konumdadır.
İlin farklı doğal özellikleri/çekiciliği olan ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek üstünlüğü
bulunmamaktadır.
Diğer turizm alanları ile birlikte ele alınırsa Sivas diğer illerle rekabet edebilir.
Teleferik kalitesi ve pist genişliği anlamında bazı illerle(Kayseri, Kars, Erzurum
Erzincan gibi) rekabet edebilir.
Sunulan fiyatlar açısından bazı illerle (Kayseri, Erzurum gibi) rekabet edebilir.
TOPLAM GÖRÜŞ SAYISI

Tekrarlanma
sayısı
2
2
1
1
1
3
2
12
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Tablo 4’teki görüşler değerlendirildiğinde katılımcıların görüşlerinin birbirinden
farklılaştığı görülmektedir. Bazı katılımcılar Sivas’ın kış turizminde rekabet edebilecek
gücünün olmadığını belirtirken bazıları ise fiyat, ulaşım pist kalitesi gibi açılardan yakın
destinasyonlarla rekabet edebileceğini belirtmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara
“Sivas’ı kış turizminde tercih edilen bir destinasyon yapmak için neler yapılmalıdır?” sorusu
yöneltilmiştir. Katılımcılar verdikleri yanıtlar tablo 5’te özetlenmiştir.
Tablo 5. Sivas İli’nin Rekabet Edebilmesi İçin Yapılması Gereken Faaliyetlere İlişkin
Görüşler
Katılımcıların Görüşleri
Kayak merkezinin altyapı çalışmalarının yapılması
Hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Kış turizmine ilişkin yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin arttırılması
Sivas dışında yaşayan Sivaslıların İlin kış turizminde tanıtımını yapması
Seyahat acenteleri aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi
Üniversite öğrencilerinin kayak sporuna teşvik edilmesi, Üniversite ile işbirliğinin
arttırılması
Rakip illere geziler düzenlenmeli, iyileştirilebilecek alanlarla ilgili araştırma
yapılmalıdır.
Kış turizminin diğer turistik faaliyetlerle birlikte ele alınması
Uluslararası kayak yarışmalarının düzenlenmesi
Yaş gruplarına göre kayak sporunun sevdirilmesi
Kış turizmi için hizmett veren merkezin yaz turizmine hitap edecek faaliyetlerde
bulunması
TOPLAM GÖRÜŞ SAYISI

Tekrarlanma
sayısı
1
1
12
1
2
1
1
2
1
1
1
25

Araştırmada son olarak katılımcıların Sivas İlinin kış turizmindeki en önemli
dezavantajları hakkında görüşleri sorulmuştur. Bu soruya ilişkin verilen yanıtlarda hem kış
turizmi hem de genel anlamda Sivas ilinin en önemli eksikliğinin tanıtım olduğu
vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra ulaşım sorunları, tesis sayısının niceliksel yetersizliği, yabancı
turistlerin kayak amacı dışında gelmeleri, Sivas’ın henüz kış turizminde isminin duyulmamış
olması, rakiplerinin güçlü olmasıdır. Katılımcılar şiddetli rüzgâr, karın az yağması gibi bazı
mevsimsel faktörlerin de kış turizmi için dezavantaj oluşturduğunu belirtmişlerdir. Son olarak
kayak konusunda verilen hizmetlerin henüz gelişmemiş olması da dezavantajlar arasında yer
almaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Sivas İlinin kış turizminde rekabet üstünlüğü elde etmesi ve bir kış turizmi
destinasyonu olabilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede ilin
önde gelen kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin ve profesyönel kayakçıların
görüşlerine başvurulmuştur. Tablo 2, 3, 4, 5’te özetlenen görüşler temel alındığında Sivas’ta
kış turizminin geliştirilmesi için üstünlük olarak kabul edilen faktörlerin ön plana çıkarılması;
eksiklik ve dezavantaj olarak görülen faktörlerin ise zaman içinde giderilmesine yönelik
adımların atılması gerekmektedir. Öte yandan kış turizmine ilişkin iç ve dış talebin
oluşturulması, alt ve üst yapı yatırımlarının arttırılmasının Sivas’ı diğer turizm faaliyetleri ile
birlikte bir kış turizmi destinasyonuna dönüştürecektir. Araştırma bulgularına dayanılarak
Sivas İli’nin kış turizmine halihazırda bir destinasyon olarak rekabet edemeyeceği, ancak bazı
konularda (pist yapısı, fiyat ve ulaşım ve tesis gibi) Erzurum, Kars, Kayseri gibi
destinasyonlarla rekabet edebileceği söylenebilir.
Araştırmanın bulguları, kış turizmi açısından en önemli eksikliğin yetersi reklam ve
tanıtım çalışmaları olduğunu göstermiştir. Bu konuda gerekli ve yeterli adımların atılması
gerekmektedir. Basılı ve görsel medya araçlarından yararlanılması, kurumlar arası işbirliğinin
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arttırılması, seyahat acenteleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan
(Sivas’ın dışında) Sivaslıların tanıtım sürecinde destek vermeleri Sivas İlinin kış turizmindeki
popülerliğini arttıracaktır. Araştırma bulguları ele alındığında Sivasın bir kış turizmi
destinasyonu olabilmesi ve rekabet edebilme gücünün arttırılmasında bazı ilgi çekici görüşlerin
bulunduğu görülmektedir. Bunlar arasında rakip illere geziler düzenlenmeli, iyileştirilebilecek
alanlarla ilgili araştırılması, uluslararası kayak yarışmalarının düzenlenmesi, yaş gruplarına
göre kayak sporunun sevdirilmesi ve üniversite öğrencilerinin kayak sporuna teşvik edilmesi
gibi öneriler yer almaktadır. Sivas İlinin kış turizminde rekabet avantajı elde etmesini
sağlayacak en uygun modeller Crouch ve Ritchie’nin (1999, 2003), Kim’in (2000) ve Dwyer
ve Kim (2003) modelleridir. Bu modellere göre Sivas İli öz kaynak ve çekicilikler, destekleyici
kaynaklar, turizm merkezi yönetimi, turizm merkezi politikası, karar verici unsurların etkinlikle
yönetimi ile rekabette üstünlük elde edebilir. Bunun yanı sıra Kayak merkezinin pist yapısı,
tesis olanakları ve fiyat açısından bakıldığında Sivas ili için uygun rekabet avantajı modelinin
Porter (1980)’ın farklılaşma ve maliyet liderliği stratejilerini içeren pozisyona dayalı rekabet
avantajı modelinin de kullanılabilir.
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ÖZET
Türkiye bulunmuş olduğu coğrafi konumu nedeniyle dört mevsime ev sahipliği yapan bir ülkedir.
Yaz aylarında kıyı kesimlerinde görülen turizm hareketliliği “deniz, kum ve güneş” olgusu etrafında
şekillenmektedir. Ancak Türkiye’de turizmin sadece yaz aylarına sıkışıp kalması turizm sektöründen
elde edilecek faydalar açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya
yönelik, değişen turizm politikaları ve yatırımları ile kış turizmi Türkiye’de canlanmaktadır. Kış
turizminin turizm sezonunu uzatmasına ve çeşitlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. 1982 yılından
itibaren artarak devam eden kış turizmi yatırımları günümüzde hız kazanmış yeni tesisler kış turizmine
kazandırılmıştır. Özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere kış turizmine ilişkin
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar genellikle plan, programlama ve yatırım şeklinde
olmaktadır. Ancak bir bölgenin çekiliğini arttırmak ve bölgenin varlığını potansiyel tüketicilere
ulaştırmanın en önemli yollarından birisi de etkinlik turizmi faaliyetleridir. Bu kapsamda bu çalışmanın
amacı Türkiye’de düzenlenen kış turizmini temel alan etkinliklerin listelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaca yönelik kış turizmi etkinlik listesi ve haritası çıkartılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda
Türkiye’nin yeteri kadar kış turizmi etkinliğine ev sahipliği yapamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Birkaç
kış turizmi etkinliği dışında yapılan etkinliklerin çoğunun iyi organize edilemediği, tanıtım ve finansal
sorunlar yaşadığı sonucuna da varılmıştır. Elde edilen veriler ışığında çalışma sonunda Sivas kış
turizminin geliştirilmesi için önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Kış Turizmi Etkinlikleri, Sivas

EVALUATION OF EVENTS ORGANIZED UNDER THE WINTER
TOURISM IN TURKEY
ABSTRACT
Turkey is home to four seasons due to its geographical location it has. The tourism mobility seen
in coastal areas during the summer months is shaped around the "sea, sand and sun" phenomenon. But
negativity is creating in terms of benefits to be derived from just stuck to summer tourism in Turkey's
tourism sector. Intended to eliminate this drawback, winter tourism with the changing tourism policies
and investments are revived in Turkey. Winter tourism contributes greatly to the extension and
diversification of the tourism season. Winter tourism investments which have been increasing since
1982 have gained momentum and winter facilities have gained new facilities. Studies on winter tourism
are being carried out especially in the Central and Eastern Anatolia regions. These studies are usually in
the form of planning, programming and investment. However, one of the most important ways of
increasing the attractiveness of a region and bringing its presence to potential consumers is activity
tourism activities. In this context, the aim of this study is aimed to winter tourism in Turkey held the
key areas listed events. Winter tourism activity list and map for this purpose have been created. The
study concluded that Turkey is not hosting enough winter tourism events. Apart from a few winter
tourism activities, the majority of the activities were not well organized, also they have publicity and
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financial problems. At the end of the study in the light of the obtained data, suggestions were also made
for the development of Sivas winter tourism.
Key Words: Winter Tourism, Winter Tourism Events, Sivas

GİRİŞ
Artan gelirler ve boş zamanlar nedeniyle insanlar turizm hareketliliğine geçmiş yıllara
göre daha fazla katılmaktadır. Yazın yapılan tatiller gelenek haline gelmiştir. Ancak turizm
hareketliliği sadece yaz aylarına sıkıştırılmayacak kadar çeşitlidir. Alternatif turizme olan
ilginin artmasıyla her mevsime uygun turizm faaliyetleri mevcuttur. Bunlardan biri de kış
turizmidir. Türkiye’nin dört mevsime ev sahipliği yapıyor olması ve kış turizmi faaliyetlerinin
gerçekleşebilmesi için gerekli olan yüksek bölgelere yeterli miktarda kar yağışı almaktadır. Bu
sayede kış turizmine özellikle Türkiye’nin İç ve Doğu Anadolu bölgeleri büyük ölçüde uyum
göstermektedir. 2023 turizm strateji planı doğrultusunda kış turizmi teşvik edilmekte ve artan
yatırımlar ile dünya standartlarına uygun kış turizmi merkezleri açılmaktadır. Plan
doğrultusunda mevcut kış turizmi merkezlerinin altyapılarında iyileştirmeler yapılmakta ve
yatak kapasiteleri her geçen gün arttırılmaktadır. Kış turizmi faaliyetlerini sadece yatırımlar ile
desteklemek mümkün değildir. Yatırımları planlı ve programlı kış turizmi etkinleri ile
desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kış turizmi kapsamında
gerçekleştirilen etkinliklerin listesini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik ikincil veri
kaynakları taranmış olup Türkiye’de kış turizmi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler
belirlenmiştir. Çalışmanın amaçlarından bir diğeri ise, 2023 Turizm Stratejisi kapsamına alınan
Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin kış turizmi kapsamında geliştirilmesi amacıyla önerilerde
bulunmaktır. Literatürde kış turizmi ile yapılan çalışmaların azlığı göz önüne alındığında
yapılan çalışmanın alan yazına katkı sağlaması beklenilmektedir.
KAVRAMSAL ANALİZ
Festivaller, şölenler, kutlamalar gibi etkinlikler kültürel üretim ve tüketime entegre olmuş
faaliyetlerdir. Etkinlik, düzenlemiş olduğu bölgede mevcut olan doğal kaynakları canlandıran,
bölge için imaj oluşturabilen ve turizm çekiciliğine katkıda bulunan planlı ve programlı
faaliyetler bütünüdür (Getz, 2008). Etkinlikler düzenlendiği bölgelere çeşitli yönlerden katkı
sağlamaktadırlar. Bu katkılar şu şekilde sıralanabilir (Bucak ve Aracı, 2013; Yolal, 2017).
 Turizm sezonunu uzatmak ve çeşitlendirmek,
 Yeni gelir ve istihdam olanakları yaratmak ve bu sayede yerel halkın yaşam kalitesini
arttırmak,
 Yeni alt yapı ve hizmetlerin yapılmasına ya da mevcut alt yapı ve hizmetlerin
iyileştirilmesine ön ayak olmak,
 Yerel halk ve ziyaretçiler için eğlence olanaklarını arttırarak bölgenin imajını ve
çekiciliğini arttırmak,
 Bölgenin medya unsurları tarafından daha fazla ilgisini çekmek,
 Tek bir seyahatin yeterli olduğunu düşünen insanları, tekrar ziyaretler için motivasyon
sağlamak.
Kış Turizmi Kavramı
Etkinlik turizmi kapsamında popüler olarak kabul gören turizm çeşitlerinden bir tanesi de
kış turizmidir (Ayaz ve Apak, 2017). Kış turizmi, mevsimsel özelliklere göre özelliklede kar
yağışına bağlı olarak dağların kar tutan bölgelerinde yoğunluk gösteren bir turizm çeşididir
(Altaş vd., 2015). Geniş anlamda kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların uygun yükselti
ve eğimli bölgelerinde kış sporu faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun pist, teçhizat,
konaklama, yeme ve içme işletmeleri ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik de
aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, yılın belli zamanlarında gerçekleştirilebilen faaliyetler
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bütünüdür (İlban ve Kaşlı, 2008; Ayaz ve Apak, 2017). Kış turizminin merkezinde kayak sporu
bulunmaktadır. Kayak sporunun yapılabilmesi için belirli bir yüksekliğin olması nedeniyle kış
turizmi, dağ ve spor turizmleri kavramlarıyla da birlikte anılmaktadır (Çimen ve Kılıç, 2003).
Turizm faaliyetlerinin mevsimlere yayılması, çeşitliliğinin arttırılması, personel istihdamını
sürekli kılmak amacıyla turizmde başarılı olmuş ülkeler, kış turizminden daha fazla faydalanma
yoluna gitmişlerdir (Albayrak, 2013).
Türkiye’de Kış Turizmi
Türkiye’de turizm denince akla gelen ilk olgu “deniz, kum ve güneş” olgusudur. Ancak
ülkemiz sadece yaz aylarında kıyı turizmine ev sahipliği yapmamaktadır. Türkiye, konum
olarak Alp-Himalaya kuşağın bulunmakta ve topraklarının yaklaşık olarak % 60’ı 1500-3000
metre yükseltiye sahiptir. Yükseltisi ve sahip olmuş olduğu iklim özellikleri ile Türkiye, kış
turizmi faaliyetlerine uygun bir ülke konumundadır (Türkdoğdu, 2010).
Türkiye’de kış turizminin önemli noktaları Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken, Bolu
Kartalkaya, Kars Sarıkamış ve Kayseri Erciyes kayak merkezleridir. Türkiye’de kış turizmi
tarihi 1933’te ilk oteli ve yolu yapılan Uludağ kayak merkezinin açılışıyla başlamıştır. Ardından
1989’da Erciyes, 1991’de Sarıkamış, 1993’te Palandöken ve 1997 yılında Kartalkaya kayak
merkezi ilan edilmiştir (KUDAKA, 2014).
Şekil 1. Türkiye’de Kış Sporları Turizm Merkezi İlan Edilmiş Yerler

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Türkiye’de 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları turizmine
yönelik ilan edilmiş 28 adet kayak merkezi bulunmaktadır. 2016 verilerine göre 28 adet kayak
merkezi içinde 8’i aktif olarak kullanılmakta olup, 8’i ise tam anlamıyla aktif halde değildir.
Geri kalan 12 kayak merkezi ise plan veya yapım aşamasındadır. Aynı verilere göre 2016
yılında Türkiye’de bulunan kayak merkezlerinin mevcut yatak kapasitesi 11207 dir. 2023
Turizm Strateji Planı kapsamında bu kapasitenin 79345 olması planlanmaktadır (Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2017).
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Tablo 1. Türkiye’de Kış Sporları Turizm Merkezleri ve Mevcut Durumları Hakkında Genel
Bilgiler

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Türkiye’de 1980 sonrası turizm yatırımları hız kazanmaya başlamıştır. 1982 yılında
çıkarılan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm sektörüne önemli bir kaynak
aktarılmıştır. Bu kanun sonrasında Türkiye’de konaklama sektörüne yapılan yatırımlar artmış
uluslararası standartlarda pek çok tesis turizme kazandırılmıştır. 1990’lı yıllardan sonra ise
alternatif turizme olan ilginin artmasıyla beraber kamu ve özel kesimde alternatif turizm
çeşitlerine olan ilgi artmıştır. Bu kapsam özellikle Orta ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kış
turizmi olma potansiyeline sahip bir çok bölgede çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Zeydan ve
Sevim, 2008).
Yapılan çalışmalar her ne kadar sevindirici olsa da, gelen ziyaretçilerine konaklama
hizmeti sunabilen 16 adet kış turizmi merkezi ile uluslararası pazarda halen Türkiye’nin ciddi
bir pay sahibi olduğu söylemek mümkün değildir (Daştan vd., 2016). Öte yandan 2011 yılında
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Üniversiade Kış Oyunları’na ve 2017 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları gibi iki büyük
organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum en modern kış turizm merkezlerine sahiptir (Ağger,
2011; EYOF, 2017).
TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN KIŞ TURİZMİ ETKİNLİKLERİ
Düzenlendiği bölgeye başka kentlerden ve ülkelerden ziyaretçi çekebilen etkinlikler,
önemli bir gelir kaynağı yaratma potansiyeline sahiptir. Yıllar boyunca düzenlenerek gelenek
haline gelen etkinlikler gelir kaynağının yanı sıra, düzenlendikleri bölgelerde toplumsal yaşamı
canlandırarak insanların biraraya getirerek ve toplum bilincine katkıda bulunmaktadır (Derret,
2003). Bu nedenlerden dolayı küçük veya büyük yerleşim yerleri farklı büyüklükte yerel, ulusal
veya uluslararası etkinikler düzenleme arayışı içindedirler. Türkiye’de iri ufaklı yıllık olarak
1400 civarında etkinlik düzenlenmektedir (Yolal, 2017). Çalışmanın kapsamı nedeniyle
düzenlenen etkinlikler arasından kış turizmini veya kış sporlarını temel alan etkinlikler
değerlendirmeye alınmıştır. Türkiye’de düzenlenen kış turizmi etkinlikleri Tablo 2’de
gösterilmiştir (Kültürportalı, 2017; Resmitatiller, 2017; Gezialemi, 2017).
Tablo 2: Türkiye’de Düzenlenen Kış Turizmi Etkinlikleri
Etkinliğin İsmi
Ankara Beypazarı Kızak Şenliği
Çıldır Kar ve Buz Festivali
Şavşat Veliköy Kar Güreşleri Festivali
Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri
İda Ultra Kış Maratonu
Nemrut Kar Festivali
Icefest Kartalkaya
Whitefest

Düzenlendiği İl
Ankara
Ardahan
Artvin
Artvin
Balıkesir
Bitlis
Bolu
Bursa

Düzenlendiği Ay
Şubat
Şubat
Şubat
Şubat
Aralık
Şubat
Şubat
Ocak/Şubat

Bozdağ Kar Şenliği
Erzurum Palandöken Winterfest Kış Festivali
Kulakkaya Kar Festivali ve Off Road Oyunları
Hakkari Kar Festivali
Yedi Kuyular Kar Festivali
Göksun Kar Festivali
Sarıkamış Kış Oyunları Festivali
Bünyan Kış Yüzme Şenliği
Engelliler Kar Festivali
Erciyes Kış Turizm Festivali
Muş Kar Festivali
Argan Yaylası Kar Festivali
Çambaşı Kar Festivali
Ulugöl Yaylası Kış Festivali
Petran Kayak Şenliği
Rize Ovit Dağı Kar Şenliği
Ayder Kardan Adam Şenlikleri
Eğriçimen Yaylası Kış Festivali

Denizli
Erzurum
Giresun
Hakkari
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kars
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Muş
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Sivas

Şubat
Aralık
Şubat
Mart
Şubat
Nisan
Ocak
Ocak
Mart
Mart
Ocak
Şubat
Şubat
Ocak
Ocak
Nisan
Ocak
Ocak

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 2’de Türkiye’de kış turizmi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler listelenmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda 18 ilimizde toplamda 26 adet kış turizmi etkinliği
düzenlenmektedir. Kış turizmi etkinliklerine yönelik herhangi bir kaynağın olmaması, bazı
etkinliklerin tanıtımının bile yapılmıyor olması ve bulunan bazı etkinliklerin artık yapılmıyor
olması nedeniyle bulunan etkinlik sayısı düşük sayıda kalmıştır. Kış turizmi etkinliği
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin birçoğunu festival ve şenlikler oluşturmaktadır. Bazı
etkinlikler kış sporları adı altında yapılmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda kış turizmi
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kapsamında en çok etkinliğe Kayseri, Ordu ve Rize ev sahipliği yapmaktadır. Kayseri, Ordu ve
Rize kış turizmi kapsamında üçer adet etkinlik düzenlemektedir. İki adet kış turizmi etkinliğine
ev sahipliği yapan iller; Artvin ve Kahramanmaraş’ta düzenlenmektedir. Bir adet kış turizmi
etkinliği düzenleyen iller ise; Bursa, Bolu, Ankara, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars, Hakkari,
Bitlis, Muş, Erzurum, Denizli, Balıkesir kış turizmi kapsamında etkinlik düzenleyen iller
arasındadır. Düzenlenen etkinliklerin birçoğunun Ocak ve Şubat aylarında düzenlendiği tespit
edilmiştir.
Şekil 2. Türkiye’de Düzenlenen Kış Turizmi Etkinlikler Haritası

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 2’de Türkiye’de düzenlenmekte olan kış turizmi etkinliklerinin Türkiye haritasında
gösterimi bulunmaktadır. Türkiye’de en çok kış turizmi etkinliğine ev sahipliği yapan bölge 10
etkinlik ile Karadeniz Bölgesi olmuştur. Sırasıyla Doğu Anadolu Bölgesi 6, İç Anadolu Bölgesi
5, Marmara Bölgesi 2, Akdeniz Bölgesi 2 ve Ege Bölgesi 1 kış turizmi etkinliğine ev sahipliği
yapmaktadır.
Çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sivas’ta
sadece bir kış turizmi etkinliğinin düzenlendiği belirlenmiştir. İç Anadolu Bölgesi’nde sadece
beş etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması da Sivas için kış turizmden faydalanması adına büyük
bir fırsat oluşturmaktadır. Planlaması, tanıtımı ve finansmanı iyi yapılmış olan bir etkinliğin,
yeni faaliyet geçmiş olan Sivas Yıldızdağ Kayak Merkezi’nin bölgede bir çekim merkezi haline
gelmesine katkıda bulunabileceğine çalışma kapsamında inanılmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Kış turizmi, artan popülaritesi ile turizm döneminin uzatılmasında ve turizmden elde
edilen gelirlerin arttırılmasında büyük rol oynayabilecek kapasitedir. Özellikle Türkiye’nin
doğusunda yer alan illerin kış turizmine uygunluğu ve 2023 Turizm Stratejeleri’nde bu illere
yatırımların arttırılması planlanmaktadır. Kış turizminin gelişmesinde temel motivasyon kayak
sporudur. Ancak kış turizmi kapsamında bölgeye gelen ziyaretçilere farklı etkinlikler
düzenleyerek kalış sürelerini arttırmakta gerekmektedir. Yapılan etkinlikler bölgenin
tanıtılmasına ve bölgenin hem çekiciliğine hem de imajına olumlu yönde katkılar yapmaktadır.
Yapılan çalışma kapsamında Türkiye’de yapılan kış turizmi etkinlikleri listelenmiş ve
haritalanmıştır. Yapılan etkinliklerin birçoğunun tanıtım ve finansman sorunu yaşadığı bu
nedenle uzun soluklu olmadıkları gözlenmiştir. Birçok etkinlik sadece yerel basında haber
olmuş ulusal basında herhangi bir habere rastlanmamıştır. Yapılacak ve yapılmakta olan
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etkinliklerin başarıya ulaşması kış turizmi paydaşlarının planlı ve programlı çalışması ile
mümkün olabilecektir. Bu kapsamda Türkiye’de kış turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesine
yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır.
 Kış turizminin temelinde bulunan kayak sporunun daha fazla kişiye öğretilmesine
yönelik adımlar atılmalıdır. Kurs sayıları arttırılmalı ve nitelikli hocalar
yetiştirilmelidir. Bu sayede kayak sporunu yapan kişi sayısı artarak kış turizmine
katılım sayısı artacaktır.
 Türkiye’de yapılan kış turizmi etkinlikleri incelendiğinde çoğunluğunun festival ve
şenlik şeklinde olduğu gözlenmektedir. Birkaçının kış sporunu temel aldığı
görülmektedir. Kış turizme ev sahipliği yapan bölgelerin kış sporlarını tema olarak
kabul eden etkinlikler düzenlemesi gerekmektedir.
 Kış turizmi bölgelerinin, yapmış olduğu etkinliklerin tanıtılmasına daha fazla önem
vermelidir. Yapılacak etkinliğin özellikle ulusal basında tanıtılması daha fazla insana
ulaşmada yardımcı olabilecektir.
 Bölgedeki kış turizmi paydaşları, dünyada ön plana çıkmış kış turizmi etkinliklerini
inceleyerek kendilelerine yol haritaları çıkartarak daha başarılı etkinlikler
düzenleyebileceklerdir.
 Uygun altyapı ve üst yapıya sahip kış turizmi merkezleri, gençlerin katılabileceği
gençlik kış spor oyunları düzenleyerek gençlerin kış turizmine olan ilgisini ve
katılımını arttırabilirler.
 Geçmiş yıllarda Erzurum’un ev sahipliği yapmış olduğu uluslararası kış sporu
etkinliklerinin sayısı ve kapsamı arttırılmalıdır. Düzenlenecek uluslararası kış sporu
etkinlikleri, Türkiye’nin çekiciliğine ve imajına katkı sağlayarak Türkiye’nin kış
turizmi potansiyelinin bilinirliğini uluslararası pazarda artabilecektir.
Çalışamanın bu kısmındaki öneriler Sivas kış turizminin gelişimine yönelik önerilerdir.
 Sivas, kış turizminde yeni bir oyuncu olarak katılmaktadır. Bu nedenle atılacak
adımların daha planlı ve programlı olması gerekmektedir. Bu nedenle kış turizmi
paydaşlarının bir elden yönetilmesine yönelik koordinasyon çalışmaları yapılması
gerekmektedir.
 Yapılan çalışma kapsamında Sivas’ta kış turizmi kapsamında sadece bir etkinliğin
düzenlendiği görülmektedir. Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin daha iyi tanıtılması
amacıyla daha fazla kış turizmi etkinleri düzenlenmelidir. Düzenlenecek bu etkinlikler
iyi bir şekilde planlanarak finanse edilmelidir.
 Sivas’ta kış sporlarına yönelik kurslar açılarak eğitim almak isteyen kişelere kaliteli
bir eğitim verilmelidir. Bu sayede bölgedeki kış turizmine katılanların sayısı
artabilecektir.
 Sivas sahip olmuş olduğu Cumhuriyet Üniversitesi ile yaklaşık olarak 50.000
öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde, Sivas Yıldız
Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenecek kış sporları etkinlikleri sayesinde gençlerin
ilgisi Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne çekilebilir.
 Bölge halkına kış turizmi ve etkinlikleri hakkında bilgiler verilmelidir. Bu sayede
Sivas’ın sahip olmuş olduğu kış turizmi potansiyeli halk tarafından da
benimsenebilecektir.
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ÖZET
Tatil anlayışlarının değişmesi ve farklılaşmasıyla birlikte farklı turizm çeşitleri ortaya çıkmış ve
çıkmaya devam etmektedir. Bu türlerden biri de kış turizmidir. Kış turizminin diğer turizm çeşitlerine
kıyasla gelişme açısından zayıf kaldığı görülmektedir. Çeşitli faaliyetlerle birlikte kış turizminin
geliştirilebilmesi açısından inovasyon faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Kış turizminde yapılan inovasyon faaliyetlerini incelemektir. Çalışmada ayrıca
Sivas Yıldız Dağ Kayak Merkezi ile Palandöken Kayak Merkezinin yapmış oldukları inovasyon
faaliyetleri incelenecektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması tercih edilmiştir.
Sonuç olarak ise kış turizminin bölgemizde henüz gelişmekte olduğu görülmüştür Bazı bölgeler kış
turizminde gelişmiştir ve yapılan inovasyon faaliyetleriyle birlikte diğer bölgelerin daha fazla
geliştirilerek turistlerin ilgisini çekmesine sebep olacaktır
Anahtar kelimeler; Kış turizmi, Türkiye’deki kış turizmi, inovasyon

INNOVATION ACTIVITIES YILDIZ MOUNTAIN AND
PALANDOKEN SAMPLE
ABSTRACT
Different tourism varieties have emerged and continue to emerge with the change and
differentiation of holiday conception. One of these species is winter tourism. Winter tourism seems to
be weak in terms of development compared to other tourism varieties. In order to develop winter tourism
with various activities, innovation activities should be given importance.
The purpose of this study; İnnovation activities examine in winter tourısm. The study will also examine
the innovation activities that the Sivas Yıldız Mountain Ski Center and the Palandöken Ski Center. In
the study, literature research was preferred from qualitative research methods. As a result, it has been
seen that winter tourism is still developing in our region. Some regions have developed in winter tourism
and with the innovations made, other regions will be developed more and attract tourists attention
Key Words; Winter Tourısm, Wınter Tourısm of Turkey, Innovatıon

GİRİŞ
Kış turizmi tüm dünya da ve ülkemizde dağlık ve engebeli alanlarının varlığına
dayanarak birçok bölgede turizme açılmış olarak kayak tesisleri kurulmuş buna bağlı olarak
insanlara farklı bir turizm faaliyeti macera farklı aktiviteler içeren bir turizm faaliyetidir. Bu
nedenle insanlar tarafından ilgi gösterilmekte ve deniz kum güneş turizminde sezonluk olduğu
gibi mevsim şartlarından dolayı sezonluk olarak yapılan bir faaliyettir. Ancak yapay olarak
yapılan teknoloji sistemleriyle kısmen de olsa tüm yıla yayma faaliyetleri yurtdışında
yapılabilmektedir.
Ülkemizde kış turizmine olan ilgiyi artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Deniz kum güneşe alternatif olarak birçok turizm çeşidi geliştirilmeye desteklenmeye
çalışılmakta bu durum da Kültür Turizm Bakanlığının 2023 stratejisinde yer almaktadır. Yoğun
olarak deniz kum güneşe yönelik turizm hareketleri görülse de kış turizmine yönelik olarak
rağbet artmakta müşteri çeşitliliğine bağlı olarak ve macerayı seven aktiviteden hoşlanan
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müşterilerin kış turizmine yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek
amacıyla kış turizmine yönelik tesisler elden geçirilmekte buna yönelik inovasyon çalışmaları
yapılmakta yurtdışında bulunan tesisler incelenmekte teknoloji ve buna bağlı bu tesislerin her
anlamda yenilenerek çağın şartlarına uygun getirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz kış turizmi
olarak coğrafi açıdan yükselti olarak önemli kişi turizmine uygun alanlara sahiptir. Yerli ve
yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu pazarın geliştirilmesi turistlere farklı
olarak pazarlanarak farklılık yaratılmaya çalışılmalıdır.
Bu çalışma kış turizm faaliyetlerine bağlı olarak yapılacak olan faaliyetleri geliştirmek
içinde bulunduğumuz şartlara bağlı olarak turistin ilgisini çekmesine sebep olabilecek şekilde
çeşitli olarak yapılmış inovasyon faaliyetlerini incelemektir.
KIŞ TURİZMİ VE ÖZELLİKLERİ
Kış sporlarının amacı kayak sporlarının olduğu buna uygun olarak engebenin çok olduğu
alanlarda yapılan ve buralarda konaklama ve dışındaki durumları içeren bütün faaliyetleri
içermesidir. Kış turizminde olması gereken önemli etken yerşekilleridir. Çünkü buna bağlı
olarak gelişecek birçok faaliyet vardır. Kayak yürüyüş tırmanma gibi faaliyetler bu durumların
başında gelir. Kış turizminde doğaya bağlı olarak gelişen bir turizm çeşididir. Bu yüzden karın
yağış sıklığı ve bu duruma bağlı olarak karın yerde kalma süresi de bu açıdan önemlidir (
İncekara ,1998: 3).
Kış sporları turizmi aslında yıllardır bu spora katılanların sayısı artmakta olup piyasaya
yeni ürün olarak herkes tarafından bilinmesine rağmen yıllar boyunca varolmuş bir turizm
çeşididir. Kış sporları turizmi sadece mevsimsel özelliklerden dolayı mevsiminde ilgi
gösterilmektedir. Ancak yeni faaliyetlerle birlikte çeşitli inovasyonlarla desteklenerek bu
durumu mevsimi dışına taşıyarak yaz mevsiminde de dağlardan farklı aktivitelerle
yararlanılması sağlanmaktadır(Altaş ve diğerleri, 2015: 347).
Türkiyede iklime bağlı olarak gelişen kış turizmi iklimden kaynaklı zenginliğe sahip olsa
bile elindeki imkanları kullanmasına rağmen ülkede yeteri derecede bir pazarın oluştuğu bu
noktada söylenemez. Aynı şekilde tesisleşme ve teknolojiyi ve yeniliği kış turizmine gerekli
olan inovasyonların adapte edilerek oluşturulmaya çalışılan bir pazar şu an için yeterli derecede
değildir. Ülkemizde bu yüzden bazı kayak merkezleri gelişme gösterirken bazıları ise
kaydadeğer bir durum gösterememektedir. Örneğin Palandöken kayak merkezi ulaşım
açısından ve önemli kış sporlarına yaptığı yatırımlardan meyvesini almış hızla gelişmektedir.
Diğer yeni açılan ve gelişme göstermeye çalışan kayak merkezleri de bu durumu dikkate alarak
çeşitli inovasyonlarla kayak sporlarında tesisleşmenin önemine dayanarak gerekli çalışmaları
yapmalıdır(Demiroğlu, 2014). Kış turizminin özellikleri şöyle sıralanmaktadır;
Ülkemizde birçok dağlık alan ve yükseltisi fazla olan alanlar vardır. Bu bölgeler turizme
açılarak ziyaretçilerin burayı tanımasına olanak sağlaması ve turizme katkı sağlamasına sebep
olmaktadır. Kış turizmi gerçekleştirildiği bölgede istihdamın ve turizm ekonomisinden elde
edilen gelirin artmasına olanak sağlayan bir turizm türü olmakla birlikte diğer turizm türlerine
göre daha fazla alt ve üst yapı yatırımı gerektirmektedir. Kış turizmine katılanlar her yaştan
olabildiği gibi farklı eğitim düzeyi ve ekonomik olarak farklı gelir düzeylerine sahiptirler
(Albayrak, 2013: 147).
Turizmi kısa dönem olarak yapılmasını engelleyerek tüm yıla yaymasına sebep olur.
Bölgesel olarak diğer alanlarla beraber bölgedeki insanlara yeni iş imkanı doğmasına sebep
olur. Turizmin mevsimsel özelliklerinden kaynaklanan yazın işsiz kalınması durumunda kışın
iş bulunabilmesine olanak sağlar. Ayrıca bölgeye ekonomik olarak gelir kazandırmasına da
sebep olur (Yıldız ve Kaya, 2016: 52).
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İNOVASYON VE TÜRLERİ
İnovasyon işletmedeki yeni düşünceler yeni pazarların uygulamaların ürün ve hizmete
dönüştürülme sürecini içerir. Keşif ya da icattan farklı olarak inovasyon bir düşüncenin
oluşumundan pazara gelmesine kadar ki faaliyetlerin yönetimini yeniliğin kendisinden çok
sonucuna yönelik olarak farklılaştırmaya bağlı olarak oluşan ekonomik ve toplumsal durumu
ifade eder. Yaratıcılık inovasyondan farklı durumu oluşturmaktadır. Yaratıcılık inovasyonda
sahip olması gereken ilk durum olarak görülür(Akın ve Reyhanoğlu, 2014: 25).
İnovasyon ve icat birbirine çok karıştırılan kavramlardan biridir. İcat yeni bir ürünü veya
ürün yönetimi için bir düşüncenin geliştirilmeye çalışılmasıdır. İnovasyon ise bir şeyin faydalı
olması ve yarar getirmesi ön plandadır. Bu yönüyle inovasyon bir düşüncenin ilk olarak
ticarileştirilmesidir. İcat ve İnovasyon bazen birbiriyle benzemekte olup karıştırılabilmekte
ayırt etmek zorlaşmaktadır( Işık ve Kılınç, 2011: 14 ).
İnovasyon birşeyler yaratmak ve bunu pazara kabul ettirmeye çalıştırmaktır. İnovasyon
süreçlerle ürünlerle hizmet ve teknolojilerle ilgili kavramdır. İnovasyon daha önce hiçbir
şekilde düşünülmemiş olanı ortaya çıkararak bu sayede rekabet gücünü artırmayı amaçlar. Daha
önce başkaları tarafından yapılmamış olan bu sayede yeni bir şey ortaya koyma durumuna bağlı
olarak kar artışı sağlamak olarak da değerlendirilir(Göker, 2009: 27).
Teknolojinin değişim hızının yüksek olduğu ve ekonomik olarak belirsizliklerin birbirini
takip ettiği yoğun rekabet ortamında inovasyon; işletemeler açısından pazarda varolabilmenin
ön koşuludur. İnovasyon halen var olan ve yeni üretilmiş olan bilgileri ürün süreç bilgi ve
hizmete dönüştürmeyi planlayan tekrar edilebilir bir süreçtir. Özellikle vurgulanan olgu
kavramı inovasyonun tekrarlanabilen düşüncelerden son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm
süreçleri içine alan süreçler bütünü olduğu ve pazarda var olabilmek için kesinlikle olması
gerekir(Kaplan, 2010: 7).
İşletmelerde inovasyon kültürünün oluşmaması işgücünde yaşanan sıkıntılar inovasyon
faaliyetleri sonucu elde edilmiş olan bilgilerin ticari olarak kullanılamaması fikri mülkiyet
hakları konusunda yaşanılan bilgisizlik işletmelerin inovasyon yapmalarını engellemekte bu
durum işletmelerin rekabet gücünü azaltmaktadır. İşletmelerde
inovasyon kültürünün
olmaması işletmenin rakipler karşısında dezavantajlı konuma gelmesine neden olur. Bu
kültürün işletmeler tarafından oluşturulmaya çalışılması işletmeye pozitif etki yaparak rekabet
edebilme gücünün de artmasına sebep olacaktır ( Yüksel ve diğerleri, 2013: 23).
İnovasyon çeşitleri dört şekilde gerçekleşir
Ürün, Hizmet İnovasyonu: Yeni bir mal veya hizmetin içerik veya kullanımında değişiklikler
yapmaktır. Bu değişiklikler ürünün bileşenleri teknik özellikleri yazılımı veya diğer
fonksiyonlarda yapılacak olan değişiklikleri kapsar. Varolan bilgi ve teknolojinin değişik
kombinasyonlarda kullanımına dayanır(Çeliktaş, 2008: 14).
Süreç İnovasyonu: Tamamen yeni veya zaten var olan üretim ve tüketim yönteminin
iyileştirilmesi veya daha da geliştirilmiş duruma getirilmesidir. Bu inovasyon çeşidi gerekli
olan ekipman yazılım teknikle ilgili olan süreçlerin uygulanmasını hedef alır. İnovasyon birim
maliyeti düşürmeye kalite artırmak veya önemli derecede iyileştirmek ve teslim etmeyle ilgili
olarak üretim ve tedarik sürecini kapsaması gerekir(Kanber, 2010: 9)
Pazarlama İnovasyonu: Bir firmanın piyasaya sunmuş olduğu ürün veya hizmetlerin daha
fazla müşteri çekebilmesi amacıyla uygulamış olduğu yeni ürün ambalajları paketlemelerde
yapılan değişiklikler farklı fiyatlama stratejilerini kapsar(Sanrı, 2011: 15)
Organizasyonel İnovasyon: Bir firmanın ticari uygulamalarında işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerinde yeni organizasyonel yöntemin kullanılmasıdır. Organizasyonel
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inovasyonlar organizasyonel anlamda idari olarak gerçekleşen maliyetlerin düşürülmesi
işyerinde çalışanların memnuniyetini iyileştirmek ve araç gereç maliyetlerinin düşürülmesi
yoluyla işyerinin performansını artırmaya yöneliktir(Adıgüzel, 2012: 38)
Tablo 1. Palandöken ve Yıldızdağı Kayak Merkezi
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ

3200 m. yüksekliğe bağlı olarak EJDER 3200 adının
marka olarak kullanılması (pazarlama inovasyonu)
3000 metre yükseklikte küre restaurant (ürün/hizmet
inovasyonu)
Gece kayak yapma olanağı (ürün/hizmet inovasyonu)
Her piste giriş sağlayan Ski Pass kart kullanması (süreç
inovasyonu)
Çocuklar için snowpark (ürün/hizmet inovasyonu)
Cam Fanus kapsül kafeler (ürün/hizmet inovasyonu)
Belediye otobüslerinin dışına yapıştırılan EJDER 3200
tanıtım faaliyeti (pazarlama inovasyonu)

1 helikopter alanının bulunması (ürün/hizmet inovasyonu)
Ziyaretçilere yönelik 350 araç – 15 otobüs park alanı
(ürün/hizmet inovasyonu)
Spor kampları(futbol, basketbol, tenis, buz pateni)
(ürün/hizmet inovasyonu)
Dağ zirvesinde kafeterya (ürün/hizmet inovasyonu)
Yamaç paraşütü (ürün/hizmet inovasyonu)
Buz üzerinde kaymayı tercih edenler için buz park
(ürün/hizmet inovasyonu)
Yamaç evleri(Dağ evleri) projesi (ürün/hizmet inovasyonu)
Çeşitli sosyal medya araçları ve mobil uygulamaların
kullanılması (pazarlama inovasyonu)

Kaynak: http://ejder3200.com/tr/index.htmlYıldızdağı Kayak Merkezi broşür Erzurum Gezi Rehberi
Kitabı Tablet İletişim Yayınevi

SONUÇ
Bu çalışmanın amacı her alanda önemli olan inovasyon kavramının kış turizminde kayak
merkezlerin de yapılan inovasyon faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır. Kış turizminin
geliştirilmesi amacıyla gelen ziyaretçileri etkilemek ve yeni ziyaretçileri de tesislere
çekebilmek amacıyla bu kapsamda örnek olan tesisleri yerinde incelemek ve buna bağlı olarak
inovasyon kapsamında Türkiye’de bulunan tesislere uygulayabilmektir. Bu sayede hem
tesislerin tanınırlığı sağlanmış olacak hem de tesisleri zamanın şartlarına sürekli uyumunu
sağlayarak gerekli inovasyonların uygulanmasıyla kış turizminin gelişmesine katkıda
bulunacaktır.
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ÖZET
Kitle turizmine olan talebin zamanla değişmesi ve bireylerin farklı arayışlara girmesi ile alternatif
turizm türleri ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm türleri içinde kış turizmi son yıllarda öne çıkan turizm
faaliyetlerinden biridir. Özellikle bol kar yağışının olduğu dağlık bölgeler kış turizmi faaliyetleri
yapmak için uygun destinasyonlardır. Alternatif bir turizm türü olan kış turizmi kayak sporu merkezinde
bulunan karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatlerin yanı sıra konaklamayla beraber diğer hizmetlerin
de yer aldığı faaliyet ve ilişkilerin bütünüdür. Türkiye coğrafi yapısı gereği kış turizmi potansiyeli
yüksek bir destinasyondur ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği görülmektedir.
Bununla birlikte Türkiye’de aktif hizmet veren kış turizmi merkezleri ve kış turizmine uygun olup da
kullanılamayan merkezler ele alındığında da potansiyelin yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Kış turizmi
potansiyelinin yüksek olması Türkiye’yi rekabette avantajlı hale getirmektedir. Turizmin mevsimsellik
özelliğinin etkisinin en aza indirilmesi için de kış turizmine önem verilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmanın amacı Türkiye’deki kış turizmi potansiyelini ele alarak, kış turizminin Türkiye için önemini
ortaya koymaktır. Bu çalışma ile kış turizminin Türkiye için önemi ortaya konularak geliştirilmesi için
yapılması gerekenler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Alternatif Turizm, Kış Turizmi

WINTER TOURISM AS A TYPE OF ALTERNATIVE TOURISM AND
ITS IMPORTANCE FOR TURKEY
ABSTRACT
As the demand for mass tourism has changed over time and individuals have entered different
quests, alternative tourism types have emerged. Among alternative tourism types, winter tourism is one
of the leading tourism activities in recent years. Especially the mountainous regions where there are
plenty of snowfalls are suitable destinations for winter tourism activities. Winter tourism, an alternative
type of tourism, is the whole of the activities and relations with other services as well as accommodation,
as well as trips to snowy and sloping areas in the ski resort. Due to the geographical structure of the
potential for winter tourism destination but it is evident that Turkey Download high enough to evaluate
this potential. However, it is clear that the potential is high when Turkey actively serving and are suitable
for winter tourism centers of winter tourism centers also discussed unavailable. The high potential of
winter tourism in Turkey makes it a competitive advantage. In order to minimize the effect of the
seasonality of tourism, winter tourism should be given importance. The aim of this work by addressing
the potential for winter tourism in Turkey is to demonstrate the importance for Turkey of winter tourism.
This work needs to be done for Turkey to develop winter tourism clarifies the importance stated.
Keywords: Turkey, Alternative tourism, Winter tourism
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GİRİŞ
Sanayi devrimi sonrası boş zaman artışı, refah seviyesindeki yükseliş, ücretli tatil
haklarının olması gibi gelişmeler bireylerin turizme katılımını arttırmıştır. Kitle turizminin
yoğun olarak yapılması zamanla bireyleri farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bunun yanı sıra
destinasyonlar da turizmin mevsimsellik özelliğini ortadan kaldırmak için uğraş içine girmiştir.
Bireylerin farklılıkları talep etmesi ve destinasyonların farklı ürünler sunma isteği ile birlikte
alternatif turizm türleri ortaya çıkmıştır.
Alternatif turizm, kaynak olarak deniz kum güneşin kullanıldığı kitle turizmine alternatif olarak
gelişen turizm türlerini ele alan bir kavramdır (Bulut, 2006: 13). Alternatif turizmin temel çıkış
nedenleri üzerine farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler şu şekilde sıralanabilir (Erdoğan,
2003: 105) ;
 Kaynakların azalması, niteliklerin bozulması
 Sürdürülebilir turizm anlayışının çıkması
 Turizmin bütün yıla yayılması anlayışının gelişmesi
 Tüketicilerin klasik kitle turizminden (deniz, kum, güneş)sıkılması
 Tüketicilere değişik zevk, heyecan, tatillerin yaratılması
 İnsanların tatilden ve turizmden daha farklı beklentilere girmesi
Alternatif turizm türleri deniz-kum-güneş anlayışına alternatif olarak ortaya çıkmıştır.
Özellikle destinasyonların fiziksel ve coğrafi yapılarının farklı olması turizm pazarında yeni
arayışlara girmelerine sebep olmuştur. Tüm bunlar da farklı alternatif turizm türlerinin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Alternatif turizm türlerini Tablo 1’deki ana başlıklar altında toplamak
mümkündür.
Tablo 1. Alternatif Turizm Türleri
Eko-Turizm
Kongre Turizmi
Golf Turizmi
Spor Turizmi
Termal Turizm
Botanik Turizmi
Kış Turizmi
İnanç Turizmi
Akarsu Turizmi
Mağara Turizmi
Hava Sporları

Yayla Turizmi
Kırsal Turizm
Macera Turizmi
Kültür Turizmi
Gençlik Turizmi
Yat Turizmi
Özel İlgi Turizmi
Sağlık Turizmi
Av Turizmi
İpek Yolu Turizmi
Su Altı Dalış

Kaynak: Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Tablo 1’e bakıldığında birçok alternatif turizm türünün ortaya çıktığı görülmektedir.
Alternatif turizm türleri arasında inanç turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi,
kış turizmi vb. yer almaktadır. Tüm bu turizm türleri deniz-kum-güneş yani 3S’ye (Sea-SandSun) alternatif olarak geliştirilen turizm türleridir. Farklı destinasyonlarda farklı turizm türleri
yer aldığı gibi aynı destinasyonda da birden çok turizm türünü gerçekleştirmek mümkündür.
Türkiye coğrafi yapısı ve iklim özellikleri ele alındığında 4 mevsimin yaşandığı ve bu sayede
birçok alternatif turizm türünün yapılabileceği bir destinasyondur. Kış turizmi için oldukça
elverişli coğrafi yapısı ve iklimi bulunan Türkiye potansiyelini rakiplerine göre iyi bir şekilde
kullanamamaktadır. Alternatif bir turizm türü olarak kış turizminin geliştirilmesi amacıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektör tarafından birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak
literatür taraması yapıldığında Türkiye’nin güncel kış turizmi potansiyelini inceleyen ve kış
turizminin önemi üzerinde duran çalışmaların sayısının az olduğu görülmektedir. Bu çalışma
ile Türk turizmi için önemli bir pazar olan kış turizminin potansiyelini ortaya koymak ve
önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.
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ALTERNATİF BİR TURİZM TÜRÜ OLARAK KIŞ TURİZMİ
Alternatif turizm türleri içinde kış turizmi son yıllarda öne çıkan turizm faaliyetlerinden
biridir. Özellikle kar yağışının bol olduğu dağlık bölgeler kış turizmi faaliyetleri yapmak için
uygun destinasyonlardır. Destinasyonların özellikleri hangi turizm türünün yapılabileceği ve
potansiyelini belirleyen temel unsurlardır.
Alternatif bir turizm türü olan kış turizmi kayak sporu merkezinde bulunan karlı ve eğimli
alanlara yapılan seyahatlerin yanı sıra konaklamayla beraber diğer hizmetlerin de yer aldığı
faaliyet ve ilişkilerin bütünüdür. Kış turizmi genellikle karlı ortamlar ile dağlık bölgelerde
yapılan ve kış sporları uygulamalarının ağırlıklı olarak geliştirildiği alanlar üzerinde
yoğunlaşan ve genel olarak kar yağışı ve karın yerde kalma süresiyle birlikte eğim, bakı gibi
coğrafi etkenlerin uygunluğu ölçüsünde yapılabilen bir turizm türüdür (Gönençgil ve Güngör,
2002; Ülker, 2006; Oktayer vd., 2007). Diğer bir ifade ile kış turizmi, odağında kayak sporunun
bulunduğu ve buna uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatleri, konaklama ve diğer
hizmetlerden yararlanmayı kapsayan faaliyet ve ilişkilerin bütünü olarak da tanımlanmaktadır
(İncekara, 1998: 3).
Doğaner’e (2001: 178) göre; kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen
yükselti kuşağında yoğunlaşan bir turizm çeşididir. Kayak sporunu yapmaya müsait, kar
şartlarının ve eğim alanlarının uygun olduğu bölgelere yapılan seyahatler, konaklama, yemeiçme, dinlenme, eğlenme, gezme-görme gibi aktivitelerden oluşan ve yılın belli bir döneminde
gerçekleştirilen faaliyetlerin tümüdür (İlban ve Kaşlı, 2008: 321). Kış turizmi ile ilgili yapılan
tanımlara bakıldığında kış turizmi istenilen yoğunlukta kar yağışı alan, uygun eğimli, turistik
çekiciliklerin olduğu, turizmin parçası olan konaklama, yeme içme işletmeleri, ulaşım gibi
unsurlara sahip bölgelerde, belirli zamanlarda yapılan bir turizm türüdür. Bu tanımlardan yola
çıkarak alternatif turizm türlerinden biri olan kış turizminin özellikleri ise şu şekilde
sıralanmaktadır (Albayrak, 2013: 198-199):
• Kış turizmi kış sporları, macera ve heyecan tutkusunu yaşama arzusu ile belirli bir yükseklik,
eğime sahip olan ve kışın kar alan dağlık alanlarda gerçekleştirilen, sadece spor amacına değil
aynı zamanda insanların sağlıklı yaşama amaçlarına da katkı sağlayan bir turizm türüdür.
• Kış turizminin kış aylarında gerçekleştiriliyor olması özellikle ülkemiz gibi kıyı turizminin
gerçekleştirildiği ülkeler için turizmin on iki aya yayılmasına da katkı sağlamaktadır.
• Kış aylarında kış turizm merkezi olarak kullanılan bu yerler yaz aylarında doğa turizmi,
yayla turizmi, gençlik kampları, kongre turizmi, dağ turizmi gibi diğer etkinlikler için de
kullanılabilmektedir.
• Kış turizmi dağlık alanlar gibi atıl alanların değerlendirilmesine olanak tanıyarak bu
bölgelerde turizme yönelik talep yaratılmasına ve turizm endüstrisinden pay elde etmesine
olanak tanımaktadır.
• Kış turizmi gerçekleştirildiği bölgede istihdamın ve turizm ekonomisinden elde edilen
gelirin artmasına olanak sağlayan bir turizm türü olmakla birlikte diğer turizm türlerine göre
daha fazla alt ve üst yapı yatırımı gerektirmektedir.
• Kış turizmi katılımcıları her yaş grubundan ve farklı eğitim düzeylerine sahip bireyler
olmakla birlikte genellikle yüksek gelir düzeyine sahiptirler ve diğer turizm türlerini
gerçekleştiren turistlere oranla daha fazla harcama yapmaktadırlar.
• Turistleri bu turizm türüne yönelten temel motivasyon farklı bir sporu gerçekleştirmek,
merak ve öğrenmedir. Kış turizmini gerçekleştiren turistler farklı olanı arayan, farklı olanı
keşfetme ve öğrenme arzusunda olan risk, heyecan, serüven, mücadele ve yenilik ihtiyaçlarını
giderme arzusunda olan turistlerdir.
Kış turizminin yapılması için bazı coğrafi ve teknik gereksinimler bulunmaktadır.
Öncelikli olarak iklim kış turizmi için en önemli belirleyicidir. İklim bir tatil destinasyonu için
başlı başına bir çekicilik oluşturabilmektedir (Özgüç, 2007: 44). Söz konusu kış turizmi
olduğunda yaz turizmini belirleyen başlıca doğal etken olan deniz ve güneşe karşılık kar
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mevcudiyeti ön plana çıkmaktadır (Doğaner, 2001: 178). Kar örtüsü, kayak ve benzeri kış
sporlarının yapılmasına uygun zemini oluşturduğu için kış turizminin uygulanacağı
destinasyonlar belirlenirken öncelikle kar yağışı ve kar örtüsü açısından meteorolojik verilere
bakılmakta ve iklimsel özellikler incelenmektedir. Kalınlığı en az 1 m. ve yerde kalma süresi
en az 120 gün olan kar örtüsüne sahip bölgeler kış turizminin geliştirilmesi açısından öncelikli
potansiyel taşımaktadır (Doğaner, 1997; Ülker, 2006; Özgüç, 2007). Rüzgâr, sis, bulutluluk ve
güneşlenme süresi kayak merkezleri geliştirilirken dikkate alınması gereken diğer iklim
öğelerini oluşturmaktadır (Doğaner, 2001; Özgüç, 2007).
Kış turizminin uygulanabileceği yerler, doğal olarak kar yağışı sınırının uzanabildiği ve
yeterli örtünün oluşabildiği bölgeler içinde kalmaktadır. Bununla birlikte kış turizmi arzı
hazırlanırken, karın örttüğü bölgenin yüzey şekilleri de dikkate alınmalıdır. Kayak alanları,
uygun yamaç ya da düzlüklere kurulmalı ve çevrelerinde günübirlik ve konaklamalı tesislerin
yapımına uygun düz veya az eğimli ova veya platolar da bulunmalıdır (Doğaner, 1997; 2001;
Ülker, 2006; Özgüç, 2007).
Uygun doğal kaynaklara sahip destinasyonlarda kış turizminin geliştirilebilmesi için
altyapı ve üstyapı unsurlarının da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada öncelikli olarak
geliştirilmesi gereken alt yapı unsurlarıdır. Kayak pistleri ve mekanik tesisleri barındıran kayak
alanları kış turizminin geliştirilmesi planlanan destinasyonların alt yapısını oluşturmaktadır.
Bununla birlikte destinasyonda bulunması gereken üst yapı unsurları konaklama, ağırlama ve
eğlence tesislerinden oluşmaktadır. Alt ve üst yapının var olması ile birlikte işlevi ve ölçeğine
göre “günübirlik kayak alanları” ya da “kayak / kış sporları merkezleri” ortaya çıkmaktadır
(Doğaner, 1997; Ülker, 2006).
Kış turizmi kar yağışının bol olduğu dağlık alanların kullanılması için önemli bir
alternatiftir. Özellikle yükseltisi fazla olan ülkelerin kış turizmi potansiyeli açısından oldukça
avantajlı konumları bulunmaktadır. Kış turizmi potansiyelinin değerlendirilerek
destinasyonların geliştirilmesi hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlamaktadır. Kış turizmi potansiyeli olan destinasyonların bunu iyi değerlendirerek bölgeye
ve ülkeye katkı sağlaması oldukça önemlidir.
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi yükseltisi fazla olan ülkelerin, bölgelerin oldukça ön plana çıkardığı bir
turizm türüdür. Dünya’da ve Türkiye’de kış turizmi yapılan önemli merkezler bulunmaktadır.
DÜNYADA KIŞ TURİZMİ
Dünya’da kış turizminin için destinasyonlar incelendiğinde, yaklaşık 80 ülkede aktif kış
turizmi faaliyetleri yapıldığı görülmektedir. Tablo 2’de kış turizmi faaliyetini yoğun olarak
yapan ilk 20 ülke, bu ülkelerdeki kayak merkezi sayısı ve ziyaret eden kayakçı sayısı yer
almaktadır. Özellikle kış sporları ile birlikte kış turizmine olan talep daha da artmaktadır.
Bunun yanında dünya genelinde kış turizmi destinasyonları ve servisleri dikkate alındığında
spor amaçlı seyahatlerle birlikte geliştiği ve ortaya çıktığı görülür (İlban ve Kaşlı, 2008: 320321). Kış turizmi, kayak sporunun yapılmasına da olanak sağladığı için önemi daha da ön plana
çıkmaktadır (Hussein ve Saç, 2008: 41).
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Tablo 2. Dünya’da Kış Turizmi Merkezleri

1

Ülke
Japonya

Kayak
Merkezi
547

Ziyaret
Eden
Kayakçı
Sayısı
34.432.389

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Almanya
Abd
Çin
İtalya
Fransa
Kanada
Avusturya
İsviçre
İsveç

498
354
350
349
325
288
254
240
228

14.922.000
57.092.127
6.880.000
28.100.000
56.226.000
18.700.400
53.155.600
26.538.264
8.070.800

11.

Ülke
Rusya

Kayak
Merkezi
220

Ziyaret
Eden
Kayakçı
Sayısı
3.653.870

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Norveç
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Finlanda
Ukrayna
Türkiye
Romanya
Slovenya

213
182
176
91
76
54
52
45
44

6.390.000
5.000.000
8.700.000
5.000.000
2.846.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.357.128

Kaynak: Aydın, 2016: 37
Karla kaplı açık hava kayak merkezlerinin yanısıra dünyada 20 ülkede, 2017 yılı itibariyle
yaklaşık olarak 50 adet iç mekan kayak merkezi de bulunmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık olarak
30 ülkede 80 civarı iç mekan kayak merkezi kurulmuş olmasına rağmen günümüzde sadece 50
tanesi çalışır durumdadır. İç mekan kayak merkezleri yılda yaklaşık olarak 20 milyon turiste ev
sahipliği yapmaktadırlar (Vanat, 2017: 19).
2015 yılı itibariyle toplamda 17.2 milyon turist içmekan kayak merkezlerini ziyaret etmiştir.
Ülkelere göre dağılımı ise Grafik 1’deki gibidir:
Grafik 1. İçmekan Kayak Merkezlerine Ziyaret
Diğer
7%

Asya ve Pasifik
31%
Batı Avrupa
50%

Alpler
1%
Doğu Avrupa ve
Orta Asya
9%

Amerika
2%

Kaynak: Vanat, L. (2017). 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism.
Overview of the key industry figures for ski resorts.
TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİ
Türkiye, Alp – Himalaya sıradağları üzerinde yüzölçümünün yaklaşık %55’i 1500-3000
m yükseklikte dağlık alanlarla kaplı bir ülkedir. Bu sıradağların ülkedeki uzantıları Beydağları,
Toroslar, Balkanlar, Aladağlar, Munzurlar, Cilo ve Sat dağları ile Kaçkarlar, Avrupa’daki
Alpler ile aynı zaman diliminde oluşmuşlardır. O sebeple bu dağlar aynı yüksekliğe ve floraya
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sahiptir. Ancak büyüklükleri bakamından Alplerin 2-3 katıdırlar (İncekara, 1998: 18). Bu
özellikleri ile Türkiye kış turizmi alanında potansiyeli yüksek bir destinasyon olma özelliğine
sahiptir, ancak mevcut potansiyel istenildiği gibi kullanılamamaktadır. Ayrıca turistlerin ucuz
tatil için istekli olması Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi komşu ülkelerde Türkiye’nin
alternatif kış turizmi merkezi destinasyonu olarak tercih edilme nedeni arasında yer almaktadır.
Türkiye kış turizminde Dünya’da 18. Sırada yer almaktadır. Tablo 3’te Türkiye’de bulunan kış
turizmi merkezleri ve bu merkezlerdeki yatak sayısı ve kapasiteleri verilmektedir.
Tablo 3. Türkiye’de Kış Turizmi Merkezleri
Kayak Merkezi
Bolu Kartalkaya
Bolu Esentepe
Bursa Uludağ
Erzurum Palandöken
Kayseri Erciyes
Kastamonu Ilgaz
Ağrı Bubi Dağı
Antalya Saklıkent
Ankara Elmadağ
Bitlis Merkez
Bingöl Yolaçtı
Gümüşhane Zigana
Kars Cıbıltepe
Erzincan Bolkar
Isparta Davraz
Kocaeli – Kartepe
TOPLAM

Mevcut yatak
1223
155
3000
1800
1147
450
40
14
40
50
40
154
85
50
648
8896

Kapasite
4750 kişi /saat
8470 kişi/saat
2400 kişi /saat
1000 kişi /saat
600 kişi/saat
400 kişi /saat
720 Kişi /saat
710 kişi /saat
499 kişi /saat
843 kişi / saat
800 kişi /saat
1200 kişi / saat
1000 kişi/saat
4650 kişi / saat

Kaynak: www.tursab.org.tr, 2017
Türkiye’de kış turizmi merkezlerinin gelişimi Bursa- Uludağ ile başlamıştır. Uludağ,
1930’lu yıllarda başlayan ufak çaplı turlar ve 1950’li yıllarda başlayan yatırımlarla Türkiye’nin
ilk kayak merkezi olmuş ve ona 1956’da Elmadağ (Ankara), 1963’te Erciyes (Kayseri), 1969’da
ise Sapgör (Bitlis), Sarıkamış (Kars) ve Palandöken (Erzurum) katılmıştır. Daha sonra 1980’li
yıllarda ortaya çıkan yeni turizm anlayışı ve buna paralel yayınlanan Turizmi Teşvik Kanunu
(1982), Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kış Turizmi Master Planı (1991) ile Turizm
Bakanlığı’nın Kış Sporları Merkezleri Projesi çerçevesinde mevcut kayak merkezlerinden
Kartalkaya (1982), Uludağ (II. Bölge - 1986), Sarıkamış (1991), Erciyes (1992), Sapgör ve
Palandöken (1993) ve bunlara ek olarak Hasandağ (Aksaray), Kop Dağı (Bayburt), Zigana
(Gümüşhane), Akdağ (Alanya), Aladağlar (Niğde), Bolkar Dağları, Yıldızeli (Sivas), Saklıkent
(Antalya), Davraz (Isparta) ve Kartepe (Kocaeli) “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiş ve özel
sektörle işbirliği içerisinde geliştirilmelerine çalışılmıştır (Koşan, 1994; Doğaner, 1997; 2001;
Demiroğlu, 2013).
Türkiye’de kış turizmi merkezi yatak sayısı da yaklaşık olarak 10.000’dir. Türkiye’de kış
turizmine katılım talebi incelendiğinde; ziyaretlerin %20’si günübirlik kalanı ise konaklamalı
ziyaretlerden oluşmaktadır. Konaklamalı ziyaretlerin %75’ini kış turizmi sporcuları
oluşturmaktadır. Kış turizmine katılan yerli ziyaretçi profili ise orta gelirli gençler, bekârlar ve
çocuklu ailelerden oluşmaktadır (Ayaz ve Apak, 2017: 28). Kış turizmi merkezlerine yönelik
2017 verileri incelendiğinde mevcut yatak kapasitesinin en fazla olduğu destinasyon BursaUludağ’dır (3000). Bunu sırasıyla Erzurum- Palandöken (1800) ve Bolu – Kartalkaya (1223)
kış turizmi destinasyonları izlemektedir. Taşıma kapasitesi incelendiğinde ise Bursa- Uludağ
(8470) en fazla taşıma kapasitesine sahip kış turizmi destinasyonudur. Tablo 3’te dikkat çeken
bir diğer destinasyon ise Kocaeli- Kartepe’dir. Yatak sayısı olarak ilk 3 destinasyonun gerisinde
olmasına rağmen taşıma kapasitesi olarak oldukça iyi bir noktadadır. Bu da destinasyonun
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mekanik tesislerinin yeterli olduğunu ve günübirlikçilerin tercih ettiği bir destinasyon olduğu
sonucunu çıkarmaktadır.
Türkiye’de aktif hizmet veren kış turizmi merkezleri ve kış turizmine uygun olup da
kullanılamayan merkezler ele alındığında, Türkiye’nin kış turizmi potansiyelinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye coğrafi yapısı gereği kış turizmine oldukça uygun bir
bölgededir. Ancak sadece coğrafi yapının uygunluğu kış turizmin yapılması için yeterli
olmamaktadır. Bunun yanı sıra alt ve üst yapı olanaklarının da gelişmiş olması gerekmektedir.
Türkiye’nin kış turizmi potansiyelini değerlendirmek için geliştirmesi gereken konuların
başında alt ve üst yapı gelmektedir. Günümüzde Türkiye’de 100 bin dolayında insan kış ve dağ
turizmi ile ilgilenmektedir. Gelecek 5-10 yıl içinde Türkiye’de İstanbul, Bursa, Erzurum,
Antalya, Kayseri bölgelerinde dış pazarlara yönelik bir dağ ve kış turizmi hareketliliği
beklenmektedir (Kozak, 2012: 31).
TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMİ
1936 yılında Türkiye Kayak Federasyonunun kurulması ve aynı yıl Türk Olimpiyat
Takımının, Kış Olimpiyat Oyunları’na katılması Türkiye’de kış turizminin ve kayak
merkezlerinin gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Türkiye ilk olarak 1944 yılında Uluslararası
yarışlara ev sahipliği yapmış ve dünyaya kendisini tanıtma yolunda adımlar atmıştır. 2011
yılında Universiade’ın Erzurum’da yapılmasıyla 58 ülkeden katılım sağlanmış ve Avrupalıların
dikkati çekilmiştir (Vanat, 2017: 193-195).
Türkiye için kış turizmi oldukça önem arz etmektedir. Kış turizmi potansiyelinin
değerlendirilmesi amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007
yılında yürürlüğe alınan “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” kapsamında belirlediği altı yıllık
(2007- 2013) eylem planında; Türkiye Kayak Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
ve ilgili yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bir kış turizmi master planı hazırlamak, mevcut
merkez ve alanların eksiklerini gidermek, iç pazarı geliştirmek ve ulusal ve uluslararası
yarışların düzenlenmesini sağlamak üzere harekete geçmiştir. Öncelikli olarak 2023 Turizm
stratejisi kapsamında kış turizminin geliştirilmesine yönelik şu maddeler belirlenmiştir (Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2017);
 Ülkemizde kış turizmine elverişli alanların tespiti ve değerlendirmesi için kapsamlı bir
analiz çalışması yapılacaktır.
 Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal turizm, kültür ve
kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türleri birlikte değerlendirilecek
ve geliştirilecektir.
 Öncelikli olarak geliştirilecek alanlar kapsamında, ilgili yerel yönetimler ve Valilik ile
işbirliği içerisinde yapılacak planlama çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
sağlanacak arazi tahsis teşvikleri, altyapı çalışmaları ile geliştirilecektir.
Kış turizmi hareketlerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara girilmesi amacıyla Turizm
Bakanlığı çalışmalarına 2023 Turizm Stratejisi kapsamında “Kış Turizmi Koridoru” (Erzincan,
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) belirlenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle, Erzincan-ErzurumAğrı-Kars-Ardahan hattını hedef almış “Kış Turizmi Koridoru ‘nu oluşturmaya yönelik çabalar
artırılmış, bu çabaların sonucu olarak da Erzurum ve çevresine ciddi yatırımlar yapılarak şehrin
2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları’na (Universiade) ev sahipliği yapması sağlanmıştır.
Bununla birlikte, ölçekleri küçük oranlı olan kayak alanı sayısında ciddi bir artış olmuştur. Kış
turizmi koridoru boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin
geliştirilmesine öncelikle değerlendirilmekte ve konu ile ilgili kapsamlı çalışmalar
yürütülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).
Türkiye coğrafi olarak kış turizmine uygun bir bölgede yer almaktadır. Dağların
yükseltisinin fazla olması, kayak pistleri için uygun eğimli yamaçların olması Türkiye’nin kış
turizminde avantajlı yönlerindendir. Türkiye’nin yüzölçümünün yarısı yaklaşık 1500 ile 3000
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metre arasında yükseltiye sahiptir. Bu yükseklikteki alanlar kış turizmi için çok elverişli
sıradağlara sahiptir. Avrupa fiziki haritası içerisinde, yükseltisi en yüksek alanlar Türkiye de
bulunmaktadır. Türkiye’nin en yüksek alanları ise, çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi’nde
yayılmaktadır. Dağlık alanlar Alpin kuşağında yer almaktadır ve bu bölgeler genellikle ağaçsız,
karla kaplı alanlardır. Bu alanlar, kış aylarında kış turizmi çerçevesinde değerlendirilebilir. Kış
turizm merkezleri açısından Doğu Anadolu’daki dağlık kütleler alternatif kış turizm merkezleri
olarak seçilebilir. Ancak Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyel yeterince
kullanılamamaktadır.
Kişiler seyahatlerini genellikle yaz mevsimlerinde gerçekleştirmekte deniz-kum-güneş
odaklı tatiller yapmaktadır. Ancak son yıllarda tatil alışkanlıklarını kış mevsiminde de
sürdürmeye başlamışlar ve dağ–kış turizmi hareketlerinin hızlanmasına neden olmuşlardır. Bu
da turizm sektöründe gelişmiş ülkelerin bu yönde giderek büyüyen talebi karşılayabilmek için
dağ ve kış turizminin yoğunlaştığı yörelerde, yeni yatırım çalışmaları yapmasını sağlamıştır.
Turizmin mevsimsellik özelliğinin ortadan kaldırılması için kış turizmi gibi alternatif turizm
türlerine verilen önem gittikçe artmaktadır. Türkiye’de potansiyeli göz önünde
bulundurulduğunda kış turizmi için oldukça önemli bir coğrafi alanda bulunmaktadır.
Türkiye’nin bu potansiyeli değerlendirmesi oldukça önem arz etmektedir.
Türkiye’de kış turizmi iç turizme hitap eden bir turizm türü olarak varlığını
sürdürmektedir. Ancak bu Türkiye için yeterli olmamaktadır. Türkiye turizminin dış dünyaya
tanıtımında kış turizminin daha etkin tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin deniz-kum-güneş
ülkesi olarak tanınması nedeniyle, Türkiye’ye kış turizmi için gelen yabancı turist sayısı
beklenilen hedefin altında kalmaktadır. Yapılacak tanıtım faaliyetleri ile yerli turistlere olduğu
kadar yabancı turistlere de hitap edilmesi gerekmektedir.
SONUÇ
İnsanların refah seviyesindeki artış, boş zamanlarının artması, tatil haklarının olması
onları turizme yönlendirmiştir. Geçmişte deniz, kum, güneş tatil anlayışına sahip olan insanlar
zamanla farklı tatil türlerine yönelmiştir. Böylelikle yeni eğilimler başlamış, turizme önem
veren ülkeler de bu bağlamda yeni arayış içine girmişlerdir. Bu da alternatif turizmin önemini
arttırmıştır. Özellikle yaz mevsimindeki tatil anlayışlarını kış aylarında da devam ettirmek
isteyen ya da yaz mevsiminde tatil olanaklarına sahip olmayan kişiler alternatif bir turizm türü
olan kış turizmine yönelmiştir.
Kış turizmi kar yağışının olduğu dağlık alanlarda, eğim ve yükseltinin uygun olması ile
yapılabilen bir turizm türüdür. Kış turizmi için coğrafi şartların uygun olmasının yanı sıra alt
ve üst yapı yatırımlarının da yapılması gerekmektedir. Türkiye coğrafi şartlar olarak kış turizmi
için oldukça uygun destinasyonlardan birisidir. Yükseltisi özellikle doğu bölgelerine gittikçe
artan ülkemizde bir çok kış turizmi merkezi bulunmaktadır. Ancak bu merkezlerin sayısı
Türkiye’nin potansiyelinin altında kalmaktadır. Türkiye’nin tanıtılması için yapılması gereken
birçok faaliyet vardır. Kış turizmi ile ilgili organizasyonlarda yer alınmalıdır. Özellikle
Türkiye’de oluşturulan kış turizmi koridorunun tanıtımı yapılarak uluslararası alanda bilinirlik
sağlanmalıdır. Uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapılması kış turizminde bilinirlik
açısından önemlidir. Bu tür organizasyonlara yoğun olarak devam edilmelidir. Kış turizmi
potansiyeli olan bölgeler incelenerek alt ve üst yapı çalışmaları ile yeni merkezler
oluşturulmalıdır. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve kış turizm potansiyeli ele alındığında kış turizmi
alternatif bir turizm türü olarak önemli bir yere sahiptir. Özellikle ülke ekonomisinin yanı sıra
kırsal bölgelerin de ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada alternatif bir turizm türü olarak kış turizmi ele alınmıştır. Türkiye’nin kış turizmi
potansiyeli ve kış turizminin Türkiye için önemine yer verilmiştir. Kavramsal çerçevede
incelenen kış turizmi ve Türkiye için önemi bundan sonraki çalışmalarda uygulamalı olarak ele
alınabilir. Bu çalışmanın devamında paydaşların görüşü, kış turizmi potansiyeli olan şehirlerin
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incelenmesi gibi konularda çalışmalar yapılabilir. Kış turizmi ile ilgili çalışmaların literatürüne
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yer alan kış otellerine yönelik otel/tatil yorumlama sitesi olan
TripAdvisor’da paylaşılan şikâyetlerin analiz edilerek kış otellerinin tüketiciler tarafından ifade edilen
sorunlu yanlarını tespit etmektir. TripAdvisor sitesinde yirmi adet dört ve beş yıldız statüsünde kış
oteline yönelik olarak paylaşılmış bulunan 586 şikâyet, içerik analizine tabi tutulmuş ve başta gelen
şikâyetler betimsel olarak yorumlanmıştır Şikâyetlerini paylaşan tüketicilerin dahi otellere “kötü” ve
“berbat” karşısında daha çok “ortalama” değer atfettikleri ortaya çıkarılan bir sonuçtur. Ayrıca şikâyete
konu hizmetlerin de sırasıyla yiyecek-içecek, personel, bakımsızlık, temizlik ve ekipman olduğu tespit
edilmiştir. Bulgular kış otellerinde hizmet sunumunun yetersiz kaldığını ve dolayısıyla kaliteye
odaklanmanın aciliyetini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şikâyet yönetimi, kış turizmi, kış oteller, TripAdvisor.

ANALYSIS OF E-COMPLAINTS FOR WINTER HOTELS
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the complaints and identify the problematic aspects of
winterhouses expressed by consumers on TripAdvisor that is a site for hotel and holiday reviews. 586
complaints connected to twenty four five-star status winter hotels shared on the TripAdvisor were
analyzed for content and the main complaints were interpreted descriptively. A result that has been
issued is that even consumers who share their complaints have attributed more "average" value to the
hotels than "poor" and “terrible” In addition, it was determined that complaint-related services are food
and beverage, personnel, carelessness, cleanliness and equipment. Findings show that provision of
services in the winter is inadequate and it is urgent to focus on quality.
Keywords: Complaint management, winter tourism, winter hotels, TripAdvisor.

GİRİŞ
Tüketicilerin, belli bir mal veya hizmet alımı karşısında memnun kalıp kalmamalarına
bağlı olarak ortaya çıkan alternatif davranışları söz konusudur. Aynı firmadan bir daha alışveriş yapmama veya firmayı farklı düzenleyici kurumlara şikâyet etme yanında, tüketici
memnun kalsa da kalmasa da görüşlerini yakın çevresi ile paylaşmaktadır. Diğer yandan
memnuniyet durumunu işletmeye bildirmekte ve memnunsa takdirini iletmekte, memnun
değilse telafisini beklemektedir. Bu durum işletmeleri müşteri şikâyetleri konusunda duyarlı
hale getirmektedir. İşletmeler bu şikâyetler aracılığıyla müşterinin duygu ve düşüncelerini
öğrenme, kendi mal ve hizmetlerinin eksik yanlarını görme ve müşteriyi şikâyetinden
vazgeçirecek önlemler geliştirme olanağı elde etmektedirler (Akan ve Kaynak, 2008).

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

İşletmenin tüketici pazarında aktif olarak uyguladığı ve yeni tüketicileri kendine çekmeye
yarayan saldırgan stratejiler karşısında şikayet yönetiminin bir savunma stratejisi olarak ele
alındığı da görülmektedir (Fornell ve Wernerfelt, 1987). Mal ve hizmetten memnun olmayan
bir tüketicinin en beklenen davranışı başka bir markaya yönelmek olacağından bu yönelimi
engellemek anlamına gelen tüm şikâyet elde etme, değerlendirme ve yanıt süreci de şikâyet
yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu sürecin işletmelerin finansal performansına ve
karlılığına da etkileri olduğu belirtilmekte, ancak doğrudan müşteri doyumuna değil de
şikâyetler üzerinden örgütsel sorunların tespit edilip bu alanların geliştirilmesiyle daha etkin
sonuçlar elde edilebileceğine de vurgu yapılmaktadır (Johnston, 2001).
Şikâyet yönetiminin işletmelere sağladığı yararlar ve teknik açıdan sürecin daha kolay
işletilmesi nedeniyle son yıllarda konu neredeyse tamamen internet sitelerine taşınmış
görünmektedir. Online ortamda çok gelişmiş müşteri sunumları ortaya çıkmıştır. Diğer yandan
müşteri şikâyetlerine çok kısa sürede yanıt verme ve çözüm üretme şansı mevcuttur. Ayrıca her
bir firma kendi ürün grubuna göre uygun stratejiler kullanarak bu süreci memnuniyete
dönüştürmeye çalışmaktadır (Yooncheong vd., 2002). Konunun lingustik deneyim ve
analizlerle e-mail sınıflandırma boyutu gibi şikayetleri yönetirken kullanıcı kolaylığı
sağlayacak sistemler geliştirmeye yöneldiği (bkz. Coussement ve Van den Poel, 2008)
anlaşılmakta ve bu bile online ortamın şikayetlerin işlemesi adına ne kadar etkin kullanıldığını
ve gelecekte de kullanılacağını ortaya koymaktadır. Bir yandan da şikâyet yönetim
sistemlerinin ürettiği maliyetin boyutu konusunda çalışmalar yapılmakta ve bu sistemlerin
işletmeler için bütçe açıklarına yol açtığı da anlaşılmaktadır (Stauss ve Schoeler, 2004).
Otel işletmeleri için de şikâyetler oldukça yol gösterici ve müşteri memnuniyeti ile
yeniden satın alma için de ön alıcı uygulamalardır. Yapılan çalışmalar otellerde şikâyetlerin
genelde (düşük hizmet kalitesi, kaba çalışan davranışları, vb.) temel faaliyet/sunum alanlarında
yoğunlaştığını ortaya koymaktadır ( Lee ve Hu, 2004). Otellerden şikâyete cevaben de otellerin
tazmin edici çözümleri müşterilerde bölüşümsel adalet duygusu, hızlı yanıt vermeleri
prosedürel adalet algısı ve özür dileme, açıklama yapma vb. de ilişkisel adalet algısı
üretmektedir. Bu adalet algısı boyutları da müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ortaya
çıkarmaktadır (Karatepe, 2006). Bütün bu etkiler kış otellerin de konaklayan turistlerin
gözünden analiz etmeye yarayacak şikayetlere odaklanmayı mantıklı kılmaktadır. Bu çalışmada
TripAdvisor sitesinden elde edilen verilerle Türkiye’de faaliyet gösteren kış otellerinin şikâyete
konu olan özelliklerinin analizi yapılmaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Kayak sporu ile özdeşleşen kış turizmi, belirli bir yükseklik gerektirdiğinden dağ ve spor
turizmi ile birlikte anılmaktadır (İlban ve Kaşlı, 2008). Alternatif turizm türleri içerisinde yer
alan kış turizmi için, karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatlerin konaklama ve diğer turizm
hizmetleriyle bir arada sunulmasından doğan ilişkiler bütünü (Oktayer vd., 2007) tanımlamasını
yapmak mümkündür.
Kış turizmi ile ilgili uluslararası literatür incelendiğinde kar örtüsü, kar derinliği, kayak
mevsimi uzunluğu ve kayak yapılacak gün sayısı ile ilgili çeşitli iklim değişikliği senaryolarının
etkilerini incelemek suretiyle kayak turizmi endüstrisinin arz yönüne odaklanıldığı
görülmektedir. Kış turizmi talebi sadece kar yağışına değil aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı
gelir, fiyatlar, ulaşım maliyetleri, tatil zamanlaması gibi bir dizi faktöre de bağlıdır (Falk, 2010).
Kış turizmine katılan turistlerin artan seyahat uzmanlıkları, kalite üzerindeki artan talepleri ve
bu konudaki artan beceri seviyeleri gelişmiş ulaşım altyapısı ile birleşince kış sporu turistlerinin
hareketliliğini oldukça yüksek seviyelere çıkartmıştır (Unbehaun, Pröbstl ve Haider, 2008).
Kış turizmine katılanların talep ve beklentilerinin yükselmesi ve bu konuda daha önce
sahip oldukları deneyimleri konaklama işletmeleri için hizmet kalitelerini arttırma ve konuk
memnuniyetini yükseltme zorunluluğunu ortaya çıkardığı ifade edilebilir.
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Uluslararası literetürde kış turizmi konusunda gerçekleştirilen çalışmaların konunun arz yönü,
bölgesel etkisi ve iklim değişikliği tarafına odaklanmış olduğu (Koenig ve Abegg, 1997; Tranos
ve Davoudi, 2014) ulusal literatürde gerçekleştirilen çalışmaların ise konunun spor,
destinasyonların kış turizmi potansiyelleri ile kış turizmine yönelten motivasyon kaynakları
tarafına (Hazar, 2007; Doğanay ve Doğanay, 2005; Albayrak, 2013) odaklanmış olduğu
görülmektedir. Kış turizmine katılan turistlerin memnuniyetlerinin ölçülmesi veya kış turizm
merkezlerinde bulunan otellere yönelik şikâyetlerin ortaya koyulması gereksinim olarak ifade
edilebilir.
Yoğun rekabet şartları iyi bir hizmet kalitesinin ortaya koyulması, müşteri odaklı
yaklaşımlarla talep ve gereksinimlerin giderilmesi konusuna konaklama işletmelerinin her
zamankinden daha fazla önem göstermesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Afriyie vd., 2016:
308). Müşteri memnuniyetini gözetmeyen ve müşterilerden gelen şikâyetleri dikkate almayan
konaklama işletmelerinin gelecekte pazar paylarını kaybetme ihtimalleri bulunmaktadır.
Barlow ve Moller (2008) şikâyeti, karşılanamayan taleplerin sözle ifade edilmesi olarak
tanımlarken, aynı zamanda şikayetler aracılığı ile işletmeler için müşteri ile bağlantı kurma
konusunda fırsatlar ortaya çıktığını da belirtmişlerdir. Elektronik şikayetler ise işletmeler için
tüketiciye tekrar ulaşabilme, tüketici bilgilerine belirli ölçüde sahip olma ve sorunun
giderilebilmesi veya tüketici ile ilgilenilebilmesinin sağlanabileceği teknolojik bir imkândır
(Öztopçu, 2006:43).
Sarıışık ve Özbay’a (2012) göre ağızdan ağıza iletişimin sanal ortama taşınmasıyla
kişilerin kendi tanıdıklarından tavsiyeler almasının yanı sıra tüm dünyadaki insanların
paylaşımlarından da bilgi edinebilmesi mümkün hale gelmiştir.
İnternet ortamının yaygınlık kazanması ile birlikte birçok müşterinin şikâyetlerini sadece
işletmelerle paylaşmakla kalmayıp bu konuda hizmet veren internet sitelerinde de yer vermeleri
konaklama işletmelerinin şikâyetler konusunda oldukça dikkatli davranması gerekliliğini de
ortaya çıkarmıştır. Gretzel ve Yoo (2008) çalışmalarında, seyahat eden insanların dörtte üçünün
seyahatlerini planlarken internetteki çevrimiçi tüketici yorumlarını bir bilgi kaynağı olarak
kabul ettiğini ortaya koymuşlardır.
Alabay’a (2012) göre yeni ürün alacak olan kişiler bu ürünü daha önceden kullanan
kişilerin olumsuz deneyimlerine oldukça önem vermektedir. Ayrıca işletmelerin bu şikayetlere
nasıl çözümler buldukları da karar verme sürecinde bu kişiler için oldukça kritiktir. Bu yüzden
işletmelerin internette yer alan şikâyet sitelerini oldukça önemsemeleri gerekmektedir.
Tüketicilerin teknolojiyi kullanarak olumlu ya da olumsuz tüm deneyimlerini internet
ortamında paylaşmaları işletme imajı ve bir sonraki satın almayı olumsuz yönde
etkileyebileceği düşüncesinden (Özdal ve Bardakoğlu, 2017: 242) hareketle kış turizmi
destinasyonlarında faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin bu konuda oldukça hassas
davranması gerekmektedir. Bu çalışma ile literatürde eksik olduğu düşünülen konu hakkında eşikâyetler aracılığıyla değerlendirmeler yapılarak literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.
ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ
Araştırmanın Amacı
Otel işletmeleri için tüketici şikâyetleri, kendilerini değerlendirmesi ve hizmet kalitelerini
artırmaları açısından çok önemli veriler içermektedir. Bu veri kaynaklarından birisi de online
otel/tatil yorumlama siteleridir. Bu araştırmada, Türkiye’de kış turizm merkezlerinde faaliyet
gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik e-şikâyetlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın verilerini Türkiye’de tam anlamıyla aktif halde olan sekiz kış turizm
merkezinde faaliyette bulunan yirmi adet dört ve beş yıldız statüsünde otel işletmesine yönelik
TripAdvisor sitesinde yapılan şikâyet içerikli yorumlar oluşturmaktadır. 07.01.2018 tarihi
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itibarıyla sonlandırılan veri toplama faaliyetinde ortalama (3 puan), kötü (2 puan), berbat (1
puan) gezgin puanlamalarından yirmi konaklama işletmesi üzerine yapılan 586 yorum
araştırmaya dahil edilmiş ve içerik analize tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda 25 şikâyet
konusu belirlenmiş ve ilk dört şikâyet betimsel analizle yorumlanmıştır.
Tablo 1. Değerlendirmeye Alınan İşletme ve Yorum Sayıları
İşletme İsmi
İŞL.1
İŞL.2
İŞL.3
İŞL.4
İŞL.5
İŞL.6
İŞL.7
İŞL.8
İŞL.9
İŞL.10
İŞL.11
İŞL.12
İŞL.13
İŞL.14
İŞL.15
İŞL.16

Değerlendirme Puanı
Ortalama (3)
Kötü (2)
Berbat (1)
Ortalama
Kötü
berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat

Yorum Sayısı
14
9
10
13
5
7
20
8
4
29
7
10
6
1
9
6
9
10
4
1
53
35
38
22
19
9
5
1
3
19
6
18
3
4
24
11
9
15
14
12
5
9
7
3
11
2
3
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İŞL.17
İŞL.18
İŞL.19
İŞL.20
20 Otel İşletmesi

Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat
Ortalama
Kötü
Berbat

3
1
11
5
4
4
2
3
9
1
1
275
143
168

Veri Analizi ve Bulgular
Değerlendirmeye alınan yorumlar 275 Ortalama (3 puan), 143 Kötü (2 puan), 168 Berbat
(1 puan) şeklinde dağılım göstermiştir. Toplamda ise 586 şikâyet içerikli yorumdan 25 ayrı
şikâyet konusu üzerine 1265 şikâyet ortaya çıkarılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere en çok
şikâyet edilen konularda ilk dört sırada yiyecek içecek (%15,49), personel (%13,83),
bakımsızlık (%12,09), temizlik (%11,06) konuları gelmektedir.
Bir otel işletmesi müşterisi için temel ürün temiz bir oda iken, destekleyici ürün olarak
ilk akla gelenlerden birisi yiyecek içecektir. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan
tüketicilerin beklentileri üst düzey olabilmektedir. Bu beklenti özellikle kış otelleri gibi yüksek
gelir kısmının seçenekleri arasında olan işletmelerde daha da artabilmektedir. Beklentinin
karşılanması müşteri memnuniyeti için anahtar olarak düşünülebileceği gibi aksi durumda
çeşitli platformlarda şikâyet olarak kendisini göstermektedir. Bu araştırmada da en çok şikâyet
edilen konuların başında yiyecek içecek gelmektedir. Yiyecek içecek konusunda turist
yorumlarından bazı örnekler aşağıdaki gibidir:
Kırmızı et bulmak neredeyse imkânsızdır. En iyi ihtimal ile lezzetsiz çiftlik balığı
bulursunuz. Otuz çeşit mezeden beş çeşit tabağa alırsınız ve hiç birini yemezsiniz
çünkü rezalettir. Makarna ve şerbetli tatlıya talim olursunuz. Sakin cheesecake ya
da trileçe yeme hatasına düşmeyin, midenize yazık. 01 Ocak .2018
Otelde yenilen ilk akşam yemeğinden sonra otelde tamı tamına otuz kişi hastanelik
oldu. Bir gün boyunca otelin önünden ambulans eksik olmadı. Bunu takip eden gün
boyunca da ben ve üç oda arkadaşım dahil olmak üzere yirmi kişi daha zehirlendi.
Herkeste aynı belirtiler ve aynı durum. Toplamda elli kişi ZEHİRLENDİ!! 21 Ocak
2016
5 yıldızlı bir otelden bahsetmemize rağmen, inanılmaz kalitesiz bir açık büfe
(özellikle köfteler ve peynirler en kalitesizlerinden), tatilimiz boyunca midemiz bir
türlü düzelmedi. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinin tümünde; sadece 5-6 çeşit
ana yemek (yarısı patates kızartma, makarna ve pilavdan oluşuyor zaten). Sabah
kahvaltısında 2-3 çeşit peyniri farklı şekilde dilimleyip veya biberleyip sunulunca
çeşidin
çoğalmadığını
birilerinin
anlatması
gerekir.
18 Şubat 2013
Kış destinasyonlarındaki otel işletmeleri doğası itibarıyla mevsimselliğin olumsuz
etkilerini üst düzeyde hisseden işletmelerdendir. Bu olumsuz etkilerden birisi de personel
konusunda kendisini göstermektedir. Kış destinasyonlarında faaliyet gösteren otel işletmeleri
için her yeni kayak sezonu için yeni personel bulmak zor ve zaman alıcı olmaktadır (Ainsworth
ve Purss, 2009). Dolayısıyla personelin taşıması gereken niteliklerden feragat edilerek tam
anlamıyla kalifiye olmayan personelle sezonu tamamlama yoluna gidilebilmektedir. Bu durum
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hizmet kalitesinde beklentilerin karşılanamamasına ve müşterilerin sürekli iletişimde olduğu
personelden şikâyetçi olmasına neden olmaktadır. Personel konusunda araştırma kapsamında
incelenen turist yorumlarından bazı örnekler aşağıdaki gibidir:
Konum, otel, konsept ve yemekler oldukça dikkat çekici. Ancak hizmet açısından
diğer kaya otellerine oranla hayal kırıklığı yarattı. Personel bir oteli ya star yapar
ya da bitirir. Personel bu otelde deneyim sahibi değil ya da ilgisiz... 15 Şubat 2017
Personel çok iyi tabi birini bulabilirseniz. Personel ortalıkta yok hatta resepsiyon
da bile kimse yok. Hep zile bastım, sonra personel geldi. Herhalde kayak sezonu
değil patron az personel çalıştırıyor :) 17 Mayıs 2017
Gece vardiyasında çalışan Ruken Bey hariç bütün personel ilgisiz ve kaba.
Özellikle oteldeki görevi ne olduğu belli olmayan Mehmet Bey, müşterilere karşı
inanılmaz yapmacık bir tavır sergiliyor. Çok fazla ilgileniyormuş gibi davranıp
aslında hiçbir şey yapmıyor. 25 Ocak 2017
Resepsiyon dışındaki tüm personel ile sürekli sorun yaşıyoruz. Ama bu onların suçu
değil. Daha çok genç hatta kimisi çocuk yaştalar. Nasıl otelde hizmet verilir
bilmiyorlar. 2 Ağustos 2017
Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) tarafından yapılan bir araştırmaya göre oteller,
kuruluşundan on yıl sonra yeni özelliğini kaybetmektedir ve en az beş yılda bir yenilenmeye
gitmesi gerekmektedir. (Koçer 1998’den aktaran Met vd., 2013). Yenileme yatırımları kalite
standartlarının sağlanması ve rekabet güçlerinin korunabilmesi için yaşamsal bir öneme
sahiptir. Araştırma dahilinde olan kış turizmine yönelik otel işletmelerinin yılın belirli kısmını
kapalı ve âtıl bir şekilde geçirmesi yenileme çalışmalarını daha da önemli hale getirdiği ifade
edilebilir. Belirli periyotlarda yenileme yatırımlarının yapılamaması tüketiciler tarafından
bakımsızlık şikâyetlerini gündeme getirmektedir. Araştırmamızda bakımsızlık şikâyetleri tüm
şikâyetler içerisinde üçüncü sırada kendisine yer bulmuştur. Bakımsızlık konusunda turist
yorumlarından bazı örnekler aşağıdaki gibidir:
Çok eski, bakımsız, tek düze bir otel. Resimlerine aldanmayın. Tam bir hayal
kırıklığına uğradım. İki yıldızlı garaj oteli gibi. 17 Şubat 2015
Çağa ayak uyduramamış bir otel. Odaları ve otelin dekoru inanılmaz eski ve iç
karartıcı. Bir an önce modern görünüme kavuşmaları lazım. Duşa kabin diye bir
şey bile yok. Küvete perde çekmişler. 1 Aralık 2016
Diğer yorumlarda da söylendiği gibi otel eski ve bakımsız. Odalar temiz olsa da
yataklar eski ve çok gıcırdıyor, gece her dönüşümde gıcırtıdan uyandım, hatta üst
kattaki yatak gıcırtısını bile duydum. Rahat edemediğiniz için yorgunluğunuzu
atamıyorsunuz. 10 Ekim 2015
Otel konum olarak gayet güzel, pistlere ve tesislere ulaşımı yürüme mesafesiyle 3
ya da 4 dakika. Hizmet çok iyi, samimi ve sıcak bir ortam var. Fakat her şeye
rağmen yenilenmesi gereken bakımsız kalmış bir otel. Tamamıyla restore edilmesi
şart. Salaş ve yenilenmeye ihtiyacı olan bir otel 28 Ocak 2015
Temizlik konusuna gelince öncelikle belirtilmesi gereken bir bütün olarak
düşünülmesidir. Öyle ki, turist yorumları incelendiğinde işletmenin girişinden odanın duş
kabinine kadar her alan için temizlik değerlendirmesi yapıldığı görülmektedir. Temizlik
şikâyetlerini personel şikâyetleriyle beraber değerlendirmek mümkündür. Personel sayısının
yetersizliği, kalifiye olmayan ve özverisiz kat hizmetleri personeli istihdam edilmesi temizlik
şikâyetlerinin temel nedenleri arasında sayılabilir. Temizlik konusunda turist yorumlarından
bazı örnekler aşağıdaki gibidir:
Otel odaları eski ve inanılmaz pis durumda. Banyoda sizden önceki misafirin
saçlarını, dolapta sizden önceki misafirin özel eşyalarını bulabilirsiniz. 5 yıldızlı
otelde banyo perdesi mevcut olup "lütfen perdeyi küvetin içine koyun" yazılı bir
ibare mevcut. Sabunların konduğu tabaklar pislik içinde idi. Odada bulunan
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sandalye ve koltuk eski ve pislik içerisindeydi. Yerdeki halı yıllardır yıkanmamış
gibi görünüyordu. 1 Şubat 2016
Kabul edilemez bir sauna hamam bölümü var, pislik içinde. Duşlar leş gibi.
Giderleri tıkanmış sular koridorlara taşıyor. Şaka yapmıyorum hastalık
kapmamanız mucize. Havlu, peştemal yok. Soyunma odası pis. 10 Şubat 2017
Otel temizlik açısından sınıfta kalıyor. Oda servisi iki gündür odaya temizlik için
gelmedi. Temizlik anlayışları ise sadece çöpleri almak ve havlu değiştirmek! 19
Şubat 2017.
Tablo 2. Şikâyet Konuları
Şikâyet
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Şikâyet konusu

Şikâyet Sayısı

Şikâyet yüzdesi

Yiyecek içecek
Personel
Bakımsızlık
Temizlik
Ekipman
Ekstralar
Oda ısısı
Havuz-spa-sauna-spor salonu
Aktivitesizlik
Pist
Wifi
Genel alan ısısı
Oda ebatı
Diğer müşteriler
Ses yalıtımı
Geç C/In
Güvenlik
Yanlış rezerve
Asansör
Fiyat farkı
Kayak odası
Sıcak su sıkıntısı
Oda servisi
Transfer
Restoran kapasitesi
Toplam

196
175
153
140
113
101
53
49
45
28
24
23
21
21
20
18
16
12
12
10
10
10
7
5
3
1265

15,49
13,83
12,09
11,06
8,93
7,98
4,18
3,87
3,55
2,21
1,89
1,81
1,66
1,66
1,58
1,42
1,26
0,94
0,94
0,79
0,79
0,79
0,55
0,39
0,23
100

SONUÇ
Turistik ürünün birleşik ürün özelliği göstermesi ve öznel değerlendirmeye tabi
tutulmasından dolayı turizm işletmeleri açısından müşteri memnuniyetini sağlamak oldukça
zorlaşmaktadır. Öyle ki bir tüketici konakladığı işletmede birçok üründen memnun olup,
çoğunluk için önemsiz bir konudan dolayı şikâyetçi konuma geçebilmektedir veya bir otel odası
için bir tüketici “oda soğuktu” şeklinde şikâyet içerikli yorum yapabilirken, bir diğeri “oda çok
sıcaktı” şeklinde zıt bir yorum yapabilmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde de tüketici
şikâyetleri sadece işletme ve yakın çevreyle paylaşılır olmaktan çıkmış milyonlarca potansiyel
müşteriye açık hale gelmiştir.
Online otel/tatil yorumlama sitesi olan Tripadvisor üzerinden yürütülen bu araştırmada
tüketici şikâyetlerinden yirmi beş ayrı şikâyet konusu ortaya çıkarılmıştır. Yiyecek içecek,
personel, bakımsızlık ve temizlik konuları sırasıyla en çok şikâyet edilen konulardır. Şikâyet
edilme önceliği farklılık arz etmesine rağmen araştırma sonuçları farklı araştırma sonuçlarıyla
da benzerlik göstermektedir. Özellikle personel şikayeti birçok araştırmada ilk üç şikâyet
içerisinde kendine yer edinmiştir (Alrawadieh ve Demirkol, 2015; Kızılırmak vd., 2015).
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Ortaya çıkarılan bakımsızlık şikâyeti ise araştırmaya dahil edilen dört ve beş yıldızlı otel
işletmelerinin yenileme yatırımlarını finansal veya başka nedenlerle ertelediğinin göstergesidir.
Kış otellerinin sezonluk personel bulmanın güçlükleri nedeniyle çoğunlukla gerekli
nitelikler göz ardı edilerek her sezon başı yeni personel bünyesine katması, kalite standartlarının
sağlanması açısından önemli bir sorun olarak ifade edilebilir. Kalifiye olmayan personel
istihdamı doğrudan personel şikâyetlerinin yanında araştırma kapsamında ortaya koyulan
yiyecek içecek ve temizlik konusundaki şikâyetlerin de temel nedenleri arasında sayılabilir.
Sonuç olarak, sunulan hizmetin fiyatı ile kalitesi tutarlı olduğu sürece turistlerin genel
memnuniyet düzeyleri artar (Duman ve Öztürk, 2005) iken aksi durumda şikâyetler söz konusu
olmaktadır. Söz konusu kış turizm merkezlerinde yer alan otel işletmelerinde de nispeten
yüksek fiyattan hizmet sunumu yapılmasından dolayı beklentiyle beraber şikayetçi tavırda
yükselmektedir ki değerlendirmeye alınan otel işletmeleri üzerine kayda değer düzeyde tüketici
şikâyeti bulunmaktadır. İşletmelerin tüketici memnuniyetini sağlayarak rekabetçi konumunu
güçlendirmesi için önemli bilgi kaynağı durumunda olan online otel/tatil yorumlama sitelerini
dikkate alması gerekmektedir. Araştırma bulgularından hareketle müşteri memnuniyetini
sağlamada kış otellerine yönelik öneriler aşağıdaki şekildedir.
 Etkin bir şikâyet yönetim süreci oluşturulmalı,
 Profesyonel menü planlama ile yiyecek içecek beklentileri karşılanmalı,
 Sezonu geçirmek adına gerekli niteliklerden yoksun personel istihdam edilmemeli,
 Belirli periyotlarda, özellikle sezon dışı zamanlarda yenileme çalışmaları uygulanmalı
(mimari ve mobilya dekorasyonu),
 Personel kaynaklı bir sorun olarak düşünülebilecek temizlik şikâyetlerinin önüne
geçmek adına kalifiye personel istihdamı ve hizmet içi eğitim sağlanmalı,
 Ekstra ücret şikâyetinin önüne geçmek amacıyla fiyata dahil olan/olmayan hizmetler
rezervasyon sürecinde açıkça belirtilmeli.
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ÖZET
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik
tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerden, gerekli asgari şartları taşıyan konaklama
işletmelerine “yeşil yıldız” belgesi (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi) verilmektedir. Yapılan
bu çalışma ile kış sporları turizm merkezlerinde faaliyet gösteren ve mevcut yatak kapasitesi bulunan
konaklama işletmelerinde “yeşil yıldız” belgesi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda; Türkiye’de bulunan toplam 28 adet kış sporları turizm merkezinin,
8 tanesinin tam anlamıyla faal, 8 tanesinin de tam anlamıyla faal olmayan tesisler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu 16 adet kış sporları turizm merkezinin, 13 tanesinde mevcut yatak
kapasitesinin var olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihler itibariyle kış sporları
turizm merkezlerinde faaliyet göstermekte olan toplam 11.110 yatak kapasitesine sahip 47 adet
konaklama işletmesinden sadece 2 tanesinde “yeşil yıldız” belgesi bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırma bulgularına göre; Türkiye’de bulunan 28 adet kış sporları turizm merkezinde mevcut yatak
kapasitesinin 11.207 olduğu ve bu tesislerde toplamda 79.345 yatak kapasitesinin hedeflendiği göz
önünde bulundurulduğunda, çevreye duyarlı tesisler olma yönünde özellikle sertifikasyona önem
vermeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Yeşil Yıldız Belgesi, Kış Sporları Turizm Merkezleri.

INVESTIGATION OF THE GREEN STAR (ENVIRONMENTAL
SENSITIVE ACCOMMODATION BUSINESS DOCUMENTATION)
OWNERSHIP STATUS OF ACCOMMODATION BUSINESSES IN
WINTER SPORTS TOURISM CENTERS
ABSTRACT
“Green Star” certificate (Environmental Sensitive Accommodation Business Documentation) is
given to the accommodation businesses, which meet the minimum requirements from the specified
criteria determined by T.C. Ministry of Culture and Tourism, within the scope of sustainable tourism in
order to the protection of the environment, the development of environmental awareness and encourage
the positive contributions of touristic facilities to the environment. With this study, it was aimed to
determine whether accomodation businessess, operating in winter sports tourism centers and have bed
capacity, have “green star” certificate. As a result of the analyzes; it has been achieved that the total of
28 winter sports tourism center in Turkey, eight of them are fully active and eight of them are not fully
inactive facilities. Also, it has been determined that there are 16 winter sports tourism centers and 13 of
them have bed capacities. It was found that from 47 accommodation businesses, have total 11.110 bed
capacity, only 2 of them have “green star” certificate by the dates of the research. According to research
findings; it is necessary to emphasize certification especially in the direction of environmental friendly
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facilities when considered that there is also 28 winter sports tourism center, 11.207 bed capasity, in
Turkey and a total of 79.345 bed capacities targeted at these facilities.
Key Words: Sustainable Tourism, Green Star Certificate, Winter Sports Tourism Centers.

GİRİŞ
Günümüzde, küreselleşme olgusunun daha çok hissedilmesiyle birlikte, işletmeler için
çok daha zorlayıcı bir rekabet ortamı oluştuğu söylenebilir. Böylesi zorlu ve hızlı değişimin
egemen olduğu bir ortamda, işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmelerinin ve bunun da
ötesinde ayakta kalabilmelerinin önkoşulunun ise çevre şartları doğrultusunda, sürekli değişim
ve yenilenme ekseninde konumlanmaları olduğu açıkça ortadadır. Bu doğrultuda; insanlar artık
doğal kaynaklar ile çevreye duyarlılık konusunda belirli bir bilinç seviyesine ulaşmışlardır.
Bununla birlikte firmalar da çevreyi kirleterek değil temizleyerek büyümek zorunda
olduklarının farkına varmışlardır (Saatcı vd., 2013). Turistik bir bölgeyi ziyaret eden turistler,
konaklama, alışveriş, yiyecek-içecek ve eğlence gibi çeşitli etkinliklerde artışa neden
olmaktadırlar. Bu durumda, doğal ve kırsal karakterdeki alanlar aynı zamanda ulaşım,
konaklama, hediyelik eşya dükkânları, otopark alanları ve diğer etkinlikler için
kullanılmaktadır. Bu etkinliklerin kontrolsüz gelişimi ise, turistlerin söz konusu alana
gelmesinde esas neden olan doğal değerlerin zarar görmesine yol açmakta, bir anlamda turizm
kendi kaynaklarına zarar vermektedir. Örneğin; yol yapımı gibi altyapı çalışmaları, söz konusu
kaynaklar üzerinde küçük etkiler ortaya koysa dahi, bu durum alanın büyük ölçekli gelişimi
için önemli bir zemin hazırlamaktadır (Molina-Azorín vd., 2009: 522; Nunes, 2009).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Su, gıda ve enerji sorunu, gelecekte ülkelerin temel sorunları olarak görülmektedir. Bu
üç sorun aynı zamanda, insanın insanla hizmet ettiği turizm sektörünün de ana sorunlardır.
Turizm, dünyada en büyük endüstrilerden biri olup büyük bir potansiyele sahiptir. İyi
yönetilirse, sadece ekonomiye değil çevreye de önemli ölçüde potansiyel faydalar üretecektir.
Bu bağlamda; sürdürülebilir turizm, günümüz turistleri ve yerel toplumlarının her açıdan
gereksinimlerini karşılarken; öte yandan gelecek için korumacılığı ve fırsatların arttırılmasını
öne süren bir yaklaşımdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sürdürülebilir
turizmin sağlanmasında toplumun ihtiyaçlarının yanında gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz
ardı edilmemesi gerekliliğidir (Kutluay Tutar, 2015: 349). Turizm ve çevre ilişkisinin meydana
getirdiği problemlere bağlı olarak, turizmin çevreye verdiği zararların en düşük seviyeye
indirgenmesi, turizm paydaşlarının en önemli amacı olmuş, turizmde yükselen değer olan
alternatif turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için turizm işletmeleri de daha fazla
düzeyde çevreci yaklaşımlara yönelmiştir (Kızılırmak, 2011).
Turizm ve doğal çevre arasındaki gerilim, enerji gereksinimi ve fosil yakıt tüketimindeki
artış, yolların inşası, havaalanı ve marinaların yapımı ve özellikle hassas ekosistemlerin de kitle
turizmi anlayışıyla ele alınması halinde her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra, gelişmiş
ülkelerden gelen ziyaretçiler, tüketici odaklı yaşam tarzlarını ziyaret ettikleri yörelerde
sürdürmeyi tercih ettiklerinde, ekosistemler ve doğal kaynaklar üzerinde oldukça yoğun bir
baskı söz konusu olmaktadır (Güneş, 2011). Daha iyi, daha ucuz, daha hızlı ürün ve hizmetler
her zaman müşterilerin tercih etme oranlarını artıracaktır. Ancak, bu yeni ürünler çevresel
açıdan da sürdürülebilir olmak durumundadır. Sürdürülebilirlik ilkelerini takiben, ürünlerin
değerini artırmak, üretim ve nakliye maliyetlerini azaltmak ve piyasaların giderek artan sayıda,
“yeşil” ile uyumunu zorunlu olarak sağlayabilmektedir (Szostak, 2010).
Turistik işletmelerde ısınma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, temizlik, banyo, yüzme,
golf alanları vb. yeşil alanların sulanması gibi gereksinimler düşünüldüğünde; dünyadaki tüm
otelleri kullanan ziyaretçilerin günlük kaynak tüketimleri oldukça fazladır. Araştırmalar, bir
turistin enerji tüketiminin %90’ının destinasyon kaynaklarından sağlandığını göstermektedir.
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Yine farklı bir araştırmaya göre; bir otelde iki hafta tatil yapan bir turist, 100 kg’dan fazla fosil
yakıt tüketmektedir. Diğer yandan çevre üzerinde etki ortaya koyabilecek her tesis gibi,
konaklama işletmeleri de iyi planlanır ve yönetilirlerse kirlilik ve çevresel bozulma şeklindeki
olumsuz etkileri ile hatırlanmak durumunda kalmayacaklardır. Bu anlamda, konaklama
işletmelerinde çevre dostu yönetim yaklaşımının benimsenebilmesi için dikkat edilmesi
gereken unsurlar; “su ve enerji kullanımı”, “geri dönüşüm”, “atık yönetimi” ve “hassas doğa”
şeklinde çeşitli başlıklar altında ele alınmaktadır (Güneş, 2011). Çevre dostu otellerin önemi ve
eko-etikete sahip çevreci otellerin tercih edilirliği gibi hususlar da farkındalığı artırmaktadır.
Çevre dostu oteller tarafından kullanılması amacıyla ortaya çıkan temel konular; alternatif
enerji kaynaklarından yararlanılmasından, misafirlere yöresel ürünler ve organik gıdalar
sunmaya özen gösterilmesine kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Alerji konusunda
konukların hassasiyetine önem verilmesi; kat hizmetleri ve çamaşırhanede zararlı kimyasallar
ve temizlik maddelerinin kullanımından mümkün olduğunca kaçınılması; doğal kaynakların
korunması için alternatif seçeneklerden (bahçe sulamada arıtılmış atık su kullanımı gibi)
faydalanılması; konferans ve toplantı salonlarının çevreci bir yaklaşımla ele alınması; havlu,
örtü ve çarşaflarda pamuklu veya organik pamuklu ürünlerin tercih edilmesi; gerek turistlerin
gerekse personelin çevreci yaklaşımlar hakkında farkındalıklarının sağlanması; odalardaki
havlu, çarşaf, yastık kılıfı gibi ürünlerin aynı konuğun kullanımı boyunca gerekmedikçe çok
sık değiştirilmemesi ile otellerin sigara içilmeyen odalar ve sağlık kulübü içermesi gibi pek çok
konu da bu kapsamda ele alınmaktadır (Nunes, 2009).
Dünyada sürdürülebilir bir anlayışı benimseyen konaklama işletmelerinin çevresel
performanslarını değerlendiren BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method - Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) ve DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhältiges Bauen - Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi) gibi
sertifika programlarının yanısıra; Green Globe (Yeşil Küre Sertifikası), Green Key (Yeşil
Anahtar Sertifikası) ve Eu-Eco Label (Avrupa Birliği Eko-Etiketi ) gibi sürdürülebilir otellere
özel geliştirilmiş değerlendirme programları da mevcuttur. Ayrıca konaklama işletmelerinin
performanslarını değerlendirmede en yaygın kullanılan sertifikalardan bir diğeri de LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda
Liderlik)’dir. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş olan LEED, bugün pek
çok yapı tipini sertifikalandırmaktadır. Eğer yeni inşa edilen bir yapı ise LEED’in Yeni Binalar
(New Construction) versiyonu, sürdürülebilir bir otel binasının sertifikalandırılmasında
kullanılabilmektedir. Türkiye’de ise Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen “Yeşil Yıldız” ve
TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) tarafından geliştirilen “Beyaz Yıldız” sertifikaları,
bir otel yapısının sürdürülebilirliğini değerlendirmek için yapılmış çalışmalardır (Lee ve
Burnett, 2008; Roderick vd., 2009; Canbay, 2011; Schweber, 2013).
Yeşil Yıldız Belgesi (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi)
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi,
turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla,
1993 yılından itibaren, talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmeye
başlanmıştır. Çevrenin korunmasına duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan
sınıflandırma formu, “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve
27005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ; enerji, su, çevreye
zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin
arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama
işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve
gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve
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etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim
sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır. Konaklama
işletmelerinin söz konusu tebliğin ekinde yer alan formda bulunan bütün kriterleri yerine
getirmesi halinde, tür ve sınıfa ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız
olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli olarak
düzenlenmektedir. Ayrıca plaket üzerinde “Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer almaktadır
(Özdemir, 2015: 71; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017a).
Turizm sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olan konaklama işletmeleri; pazar
paylarını artırmak, rekabet avantajı elde etmek, müşteri sadakati oluşturmak ve piyasadaki
varlıklarını sürdürmek gibi nedenlerden dolayı, değişen çevre koşullarına bağlı olarak çeşitli
stratejiler uygulama gereksinimi duymaktadırlar. Bu stratejilerin başında “yeşil yıldız”
gelmektedir. Yeşil yıldız; çevreye olumsuz müdahalenin önüne geçilmesini, çevre kalitesinin
korunmasını, çevre bilincinin geliştirilmesini, turizm faaliyetleri kapsamında çevreye duyarlı
yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini amaçlamaktadır (Yıldırım Saçılık
ve Çevik, 2014). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yeşil yıldız belgesi alacak tesislerin,
çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir
ayrıcalık yaratabilecekleri öngörülmektedir. Öte yandan; hizmet kalitelerinden ödün vermeden,
işletmelerine ve ülke ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin
korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri de
düşünülmektedir (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017a). Molina-Azorín vd. (2009)
tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları da söz konusu öngörüleri desteklemektedir.
Araştırma bulgularına göre; konaklama işletmeleri tarafından benimsenen çevre yönetim
uygulamaları, işletme performansının artırılmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Konaklama işletmelerinde ve diğer turizm tesislerinde yeşil yıldız belgesine sahip olmanın
başlıca amaçları şunlardır (Kınacı vd., 2011: 105; Özdemir, 2015: 73; Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü, 2017a):
 Çevre bilincinin geliştirilmesi ve turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı
yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 Tesisteki tüm çalışanların çevreye özen göstermesi, çevre bilincinin artırılması ve
eylem planının uygulanması için personele eğitim verilmesi gerekmektedir.
İşletmelerin çevre politikası ve eylem planına sahip olması, bunun kağıt üzerinde
kalmaması için planı uygulayacak özel bir yetkili bulunması veya hizmetin uzman bir
firmadan alınması amaçlanmaktadır.
 Çevrenin korunması ile birlikte işletmenin su, ısıtma ve soğutmadaki enerji tüketimi,
kullanılan kimyasal maddeler ve ortaya çıkan atık miktarını gösteren verileri toplaması
ve izlemesi, havalandırmadan bulaşık ve çamaşır makinelerine kadar tüm tesisat ve
donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yapılması ve çevreye
duyarlı atık su planının bulunması amaçlanmaktadır.
Yeşil yıldıza sahip olan işletmeler açısından su, hava, toprak, hayvanlar ve bitkiler gibi
doğal çevrenin korunması ile ilgili olan tüm ekolojik unsurlar ile maliyet, sürdürülebilirlik,
müşteri talebi, karlılık, rekabet gibi ekonomik unsurlar da son derece önemlidir. Bununla
birlikte çevreye duyarlılık kampanyası aşağıdaki verileri kapsamaktadır (Kutluay Tutar, 2015:
345; Özdemir, 2015: 73; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017a, Yeşil Yıldız Bilgi
Broşürü, 2017):
 Su tasarrufunu,
 Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
 Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak
planlanmalarını,

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

 Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri,
ekolojik mimariyi,
 Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
 Bakanlığın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve
kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini
içermektedir.
Yeşil yıldız, otellerin inşaat aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak tasarlanmasını,
planlanmasını ve işletmeye açılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Otellerin, yeşil yıldız
alabilmek için; enerji, su ve çevreye zararlı maddelerin tüketimini azaltmaktan, yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanmalarına kadar geniş bir yelpazede sorumlulukları yerine getirmeleri
gerekmektedir (Kızılırmak, 2011: 9, Giritlioğlu ve Güzel, 2015: 890-891). Türkiye’nin ilk yeşil
yıldızlı oteli olan Calista Luxury Resort Otel’e ait bazı yeşil uygulamalara göz atıldığında;
“yeşil otel” olmanın aslında oldukça zor ve uzun bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Buna
rağmen; Özçoban (2010) tarafından yapılan bir araştırmada, Calista Luxury Resort Otel’in
çevreye duyarlı olmasının müşterilerin satın alma kararını toplamda % 96 oranında etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Uygulamaların yalnızca gelir arttırma ya da maliyetleri düşürme gibi
motivasyonlarla yapılmasının oldukça zor olduğunun altı çizilen Calista Luxury Resort
Hotel’in başlıca yeşil uygulamaları aşağıdaki gibidir (Kutluay Tutar, 2015: 346-347):
 Atık azaltımı, geri dönüşüm, yeniden kullanma,
 Enerjinin yönetimi,
 Su kaynakları ve atık su yönetimi,
 Müşterilerin şehir merkezi ve turistik yerlere ulaşımında toplu taşıma araçlarını
kullanmalarını özendirici bilgilendirme yazılarının varlığı,
 Tesis içinde “buggy” adı verilen şarj edilebilen, sessiz ve çevreyi kirletmeyen taşıma
aracının kullanılması,
 Nesli tükenmekte olan bitkilerin (kum zambağı ve Serik armudu gibi) tesis içinde
korunmaya alınması, canlı hayatın devam edebilmesi için hayvan yuvaları yapılması,
 Caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama dönemlerine özen gösterilmesi,
 Otel çalışanlarına sürdürülebilir turizm eğitimi amacıyla ISO 14001 ve 18001
eğitimlerinin (bütünleşik sistem, gıda güvenliği, kat hizmetleri makine kullanım ve
bakım gibi) verilmesi,
 Antalya yöresinde olası bir yangına müdahale edilebilmesi için 2 adet yangın havuzu
yaptırılması,
 Belek bölgesine 18.000 fıstık çamı fidanı, Gebiz/Serik bölgesindeki 15 hektarlık
alanın 22.500 fidan dikimi ile ağaçlandırılmasına katkı sağlanması.
Ayrıca birçok farklı otel de kendi bünyelerinde çevreyi koruma programları
geliştirmişleridir. Hilton Otelleri, geliştirdikleri bir sistemle “gri su”yu arıtıp bahçe sulamada
kullanmaktadırlar. Hilton kurumsal yönetimi tarafından oluşturulan Çevresel Rapor sistemiyle
bütün tesislerinin çevreyle ilgili faaliyetleri izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahale
edilebilmektedir. Ayrıca Accor otel zinciri, otellerinin bulunduğu bölgelerde doğal ortamı
korumak ve yerel kalkınmayı desteklemek için “Dünya Misafir Programı” oluşturmuştur.
Marriott otelleri “Yeşil Marriott” programı ile doğal çevrenin korunması ve yerel halkın
katılımını sağlamayı amaçlamıştır. Rezidor Grup “Sorumlu İşletme Programı” ise; üç konu
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar; müşteri ve çalışanların sağlığı ve güvenliği, işletmede ve
toplumda sosyal ve etnik farklılıklara saygılı olmak ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri
azaltmak şeklinde sıralanabilmektedir. Bununla birlikte işletmeler kendi bütçelerinde de önemli
tasarruflar sağlayabilmektedirler. Örneğin; Kanada’da Holiday Inn otelinde, duşlarda ve
musluklarda kullanılan bir aparatla 14.852 Kanada doları tasarruf sağlanmaktadır. Singapur
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Grand Hyatt oteli ise yeşil enerji yönetimini uygulayarak elektrik faturalarından yıllık 1 milyon
dolar tasarruf sağlamıştır. Toronto’da Fairmont Royal York Otel, enerji koruma programına
25.000-$ dolar yatırım yaparak, ısıtma sistemindeki kaçakları bulmuş, onarmıştır ve böylece
200.000-$ tasarruf sağlamıştır (Sert, 2017: 10-11). Görüldüğü üzere; küçük dokunuşlar büyük
yatırımlara dönüşebilmektedir. İşletmeler temelde sürdürülebilir bir yaklaşımı benimseyerek,
işletme karlılıklarını da artırabilmektedirler.
Türkiye’deki Kış Sporları Turizm Merkezleri
Kış turizmi genel olarak kayak sporunun merkezinde gerçekleşmekte ve belirli bir
yükseklik gerektirdiğinden, dağ ve spor turizmleri ile birlikte anılmaktadır. Bu nedenle
kaçınılmaz olarak belirli yüksekliği olan dağlarda ve dünyada önemli bir spor olarak gelişen
kayak sporu ile özdeşleşmiştir (Albayrak, 2013). Kış turizmi, kış sporları merkezi ya da kayak
merkezlerine dönüşen yerlerde, kar yağışlarına bağlı olarak kış mevsiminde yapılan bir turizm
çeşididir (Köroğlu, 2015: 143-144). Alternatif turizmin bir çeşidi olarak kabul edilen ve
ziyaretçiler tarafından dinlenme, eğlenme, rahatlama, karmaşıklaşan yaşamın stresinden
uzaklaşma, çeşitli faaliyetlere katılma gibi nedenlerle ilişkilendirilen kış turizmine olan talepte
ciddi artış yaşanmakta ve kış aylarında kış turizmi merkezleri yoğun ziyaretçi kabul etmektedir
(Albayrak, 2013; Ayaz ve Apak, 2016: 31). Kış turizmine katılan turistler için temel
beklentilerin başında hızlı ve konforlu ulaşım, kar, pist, konforlu mekanik tesisler ve optimal
hizmet zinciri gelmektedir. Turistlerin tatil alışkanlıklarının kış turizmine yönlendirilmesi
bağlamında fiziki olanakları kolaylaştırıcı tesislerin (kayak pistleri, telesiyej, teleferik vb.)
müşteri memnuniyeti kapsamında eğlence ve aktivitelerle desteklenmesi öne çıkartılmaktadır
(Koşan, 2013: 294; Ayaz ve Apak, 2016: 31).
Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ile
değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla, turizmin temel dayanak noktası olan doğal ve
kültürel değerlerin “koruma-kullanma” dengesi gözetilerek, bölge ve ülke menfaatleri
doğrultusunda kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalardan söz etmek mümkündür. Söz konusu
çalışmaların büyük kısmı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 02.03.2007
tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi
kapsamında sürdürülmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları
turizmine yönelik olarak ilan edilmiş olan toplam 28 adet Turizm Merkezleri/Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgeleri bulunmaktadır. Bu tesislere ilişkin plan durumları, mevcut ve
hedef yatak kapasiteleri ile mekanik tesisler hakkında bilgiler (adet, kapasite ve uzunluk)
aşağıda yer alan Tablo 1’de turizm merkezleri bazında gösterilmektedir (Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü, 2017a).
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Tablo 1. Türkiye’deki Kış Sporları Turizm Merkezleri (2017)

Kaynak: (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017b).
TM: Turizm Merkezi; KTKGB: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri; ÇDP: Çevre Düzeni Planı;
NİP/UİP: Nazım İmar Planı/Uygulama İmar Planı.

Yukarıdaki Tablo 1’de de görüldüğü üzere; kış sporları turizmine yönelik olarak ilan
edilmiş toplam 28 adet turizm merkezi bulunurken, bunlardan 8 tanesi faal olarak, 8 tanesi de
tam anlamıyla faal olmayan bir şekilde hizmet vermektedir. Söz konusu aktif olan 16 adet kış
turizm merkezinden de sadece 13 tanesinde halihazırda mevcut yatak kapasitesi bulunmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmada, Türkiye’deki kış sporları turizm merkezlerinde faaliyet gösteren
konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı tesis olup olmadıklarının test edilmesi amacıyla yeşil
yıldıza (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi) sahip olma durumları incelenmiştir.
Araştırmanın yapıldığı tarihte kış sporları turizm merkezi olarak sadece 28 adet merkez olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu 28 adet kış sporları turizm merkezinin 8 tanesi tam olarak faal, 8
tanesi de tam anlamıyla faal olmadan hizmet vermektedir. Hizmet veren 16 adet kış sporları
turizm merkezinin de sadece 13 tanesinde mevcut yatak kapasitesi bulunduğu için; araştırma
yatak kapasitesine sahip olan 13 adet kış sporları turizm merkezi ile sınırlandırılmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda; kış sporları turizm merkezlerinin yeşil yıldıza sahip
olma durumları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan ettiği
“30.06.2017 tarihi itibariyle Yeşil Yıldızlı Tesisler” isimli listesine göre belirlenmiştir (Yatırım
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2017c). Yapılan inceleme 22-24 Aralık 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında, kış sporları turizm merkezlerinin yeşil yıldıza sahip olma
durumları hakkında elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma kapsamına
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dahil edilen mevcut yatak kapasitesi bulunan 13 adet kış sporları turizm merkezindeki
konaklama tesislerinin çevreye duyarlı tesis olma durumlarına yönelik yapılan analiz
sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Kış Sporları Turizm Merkezlerinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin
Yeşil Yıldıza Sahip Olma Durumları
Kış Sporları Turizm Merkezi

Yatak Kapasitesi

Erzurum Palandöken

2466

Bursa Uludağ

2250

Bolu Köroğlu Dağı

1713

Kayseri Erciyes

1000

Kastamonu Çankırı Ilgaz

1217

Kocaeli Kartepe

800

Kars Sarıkamış

833

Isparta Davraz Dağı
Sivas Yıldız Dağı
Çankırı Ilgaz Kadınçayırı
Ardahan Yalnızçam Uğurludağ
Bayburt Kop Dağı
Gümüşhane Zigana

467
110
80
74
60
40

Konaklama Tesisi
Dedeman Palandöken
Dedeman Ski Lodge
Palan Ski Resort Hotel
Polat Erzurum Resort
Sway Hotels Palandöken
Ağaoğlu My Mountain
Alkoçlar
Beceren Hotel
Bof Hotels Uludağ
Erta Soyak Otel
Fahri Hotel
Genç Yazıcı Hotel
Grand Yazıcı Uludağ
Karinna Hotel
Kaya Uludağ
Le Chalet Yazıcı
Monte Baia Uludağ
Trendlife Hotels
Uludağ Ak Hotel
Ulukardeşler Otel
Uslan Hotel
Dorukkaya Hotel
Grand Kartal Hotel
Kartaltepe Butik Otel
Kaya Palazzo
Amalia Boutique Hotel
Grand Eras Otel
Magna Pivot
Mirada Del Lago Hotel
Mirada Del Monte
Ramada Resort Erciyes
Armar Otel Ilgaz
Ferko Ilgaz Mountain
Ilgaz Doruk Otel
The Green Park Kartepe
Çamkar Hotel
Ekinata Grand Toprak
Habitat Otel Sarıkamış
Kayı Snow Otel
Sarıkamış White Park
Snowflake Dağ Oteli
Sirene Davras Hotel
Yenihan Otel
Yıldıztepe Otel
Ardahan Yalnızçam Otel
Kop Otel
Gümüşkayak Yaylakent

11.110

47 TESİS

TOPLAM

13

Yeşil Yıldız
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Tablo 2’deki veriler ışığında; mevcut yatak kapasitesi bulunan 13 adet kış sporları turizm
merkezinde faaliyet gösteren toplam 47 adet konaklama tesisinin 2 tanesinin yeşil yıldıza sahip
olduğu tespit edilmiştir. Yeşil yıldıza sahip olan konaklama tesislerinin genel içindeki payları
ise; %4 olarak bulunmuştur. Söz konusu yeşil yıldıza sahip olan işletmelerin ikisi de Erzurum
Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezi’nde faaliyet göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İyi yönetildiği takdirde hem ekonomik hem de çevresel anlamda ciddi katkılar
sağlayabilecek konumda olan turizm faaliyetleri, sürdürülebilir turizm açısından ele
alındığında, gelecek nesiller için korumacılığın arttırılmasını öne süren bir yaklaşım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımla turizm yatırımcılarının sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi
için çeşitli görevler üstlenmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde, doğanın korunması ve
gelecekteki turistik faaliyetlerin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması söz konusu
olabilecektir (Turan vd., 2017: 92). Nitekim konaklama işletmelerinde geleneksel turizmin
yanısıra alternatif turizm yaklaşımları da benimsenmiş olsa, turizmin doğru yönetilmesi için,
sürdürülebilir bir anlayış ve koruma-kullanma dengesinin gözetilerek ele alınması temel hedef
olmalıdır (Güneş, 2011).
Kış sporları turizm merkezlerindeki karın yerde kalma süresi, kayak bölgesinin
topografik durumu, güneşli gün sayısı ve ulaşılabilirlik faktörleri kış turizminin önemli
bileşenlerindendir. Ayrıca manzara, flora, kültürel değerler gibi faktörlerle birlikte mekanik
tesisler, yeme-içme, eğlence üniteleri de ürünün cazibesini artıran en önemli unsurlardır. Kayak
bölgesindeki bu donanım gerek yöre insanı gerekse misafirlerin dinlenme talebini karşılayarak
turistik altyapının ana unsurunu oluşturmaktadır. Kayak alanlarında uzun vadede başarılı
olmanın bir diğer temel unsuru da destinasyonların rekabet yetenekleridir (Koşan, 2013: 294).
Destinasyonlar için, pazarda rekabet koşullarını belirleyici faktörler içerisinde çevresel
duyarlılığın sağlanması önkoşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevresel duyarlılığı simgeleyen
bir belge olan “yeşil yıldız”, diğer işletmelere göre karşılaştırmalı üstünlük sağlarken; bu
belgenin uzun dönemde sürekliliğinin sağlanması ise işletmelere rekabetçi üstünlük
kazandırmaktadır. Nitekim bu durumda, rekabete dayalı pazarlama anlayışının, çevreye duyarlı
destinasyon odaklı olduğu görülmektedir. Rekabetçi avantaja farklılaşma boyutundan
bakıldığında ise; kirliliği azaltan işletmeler çevreye duyarlı insanların dikkatini çekerek avantaj
sağlayabilmektedirler. Ayrıca, işletmeler çevreci yaklaşımları ile bu alandaki itibarlarını da
arttırabilmektedirler (Tosun ve Özdemir, 2015: 35). Akdağ vd. (2014) tarafından yapılan bir
araştırmada; konaklama işletmelerinin yeşil yıldıza sahip olarak, toplum gözünde olumlu imaj
yaratarak, tanınırlıklarının artacağını düşündükleri tespit edilmiştir.
Kişisel tüketimin daha fazla olduğu konaklama işletmelerinde, yeşil yönetim
uygulamalarından biri olarak değerlendirilen yeşil yıldız uygulamasının sektördeki tüm oteller
tarafından uygulanmasıyla birlikte nesilden nesile aktarılan doğal çevre, dolayısıyla da turizm
sektörünün arz yönünü oluşturan doğal ortam korunmuş olacaktır (Doğancili ve Akbulut, 2015:
412; Turan vd., 2017: 92). Bu bağlamda; çevre adına yapılacak faaliyet ve düzenlemelerin,
konaklama işletmeleri tarafından salt yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesi
gerekmektedir (Mutlu ve Yıldız, 2015: 124).
Konaklama işletmelerinin doğal çevreye en az seviyede zarar verecek şekilde faaliyetler
oluşturması ve aynı zamanda çevreyi korumaya özen gösteren bir işletme olarak hizmet vermesi
toplumsal sorumluluk açısından da önem arz etmektedir. Çevre çıkarlarını gözeten bir işletme,
aynı zamanda kendisine prestij de sağlamaktadır. Bunun yanında; çevreye duyarlı bir işletme
olmak, müşteriler tarafından tercih edilebilir bir konum yaratmasını da sağlayabilecektir.
Tüketicilerin tercihleri de çevre dostu ürünlere doğru bir eğilim gösterirken, konaklama
işletmelerinin, bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda çevre dostu
yönetim sayesinde turizm için cazibe unsurları olan kaynakların korunması ve çevreye duyarlı
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uygulamaları gerçekleştiren işletmelerde kaynak tasarrufunun yanı sıra ekonomik kazanç da
sağlayabileceklerdir (Saatcı vd., 2013). Akdağ vd. (2014) tarafından yapılan bir araştırmanın
bulguları da bu durumu destekler nitelik taşımaktadır. Nitekim araştırma sonucunda;
işletmelerin, yeşil uygulamalar ile maliyetlerini düşürmeyi ve kaynaklarını verimli kullanarak
makine ve teçhizatlarının ekonomik ömürlerini uzatmayı hedefledikleri belirlenmiştir. Mesci
(2014) tarafından yapılan bir diğer araştırmada; yeşil yıldıza sahip bir otel işletmesinin 20082013 yılları arasındaki çevreci uygulamaları incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; yeşil
yıldız almış olan otel işletmesinin yaklaşık 5 yıllık bir zaman diliminde toplumsal faydasının
yanı sıra 500.000 TL’nin işletme kasasında kalmasını söz konusu olmuştur.
Söz konusu tüm bu avantajlara rağmen araştırmanın sonuçlarında görüldüğü üzere; yeşil
yıldıza sahip işletme sayısı yok denecek kadar azdır. Bu hususta yapılması gerekenlerin
başında, işletmelerin elde edebilecekleri çıktıların farkında olmaları gelmektedir. Rekabet
avantajından medyada tanınmaya kadar geniş bir yelpazede görülebilecek olan etkilerin
işletmelerin pazarlama çabalarını da iyileştireceği aşikardır. Dolayısıyla kış turizmi tesisleri
başta olmak üzere tüm işletmelerin yeşil yıldız elde etmelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki, işletmeler yeşil yıldız sahibi olarak doğaya, gelecek nesillere ve insana
yatırım yapmaktadırlar. Öte yandan; sürdürülebilir anlamda rekabet üstünlüğü elde etme
amacını taşıyan işletmelerin, işgücünü de verimli kullanması gerekmektedir. Bu durumda, yeşil
yıldız uygulaması teşvik edici/doğru bir karar olacaktır. Tanıtım ve pazarlamada ayrıcalık
sağlayan uygulamanın aynı zamanda turizmin 12 aya yayılması hususundaki önemi ise
yadsınamaz bir gerçektir.
Bu çalışma ile kış sporları turizm tesislerinin yeşil yıldıza sahip olup/olmama durumları
sayısal verilerle ortaya koyulmuştur. İleride yapılacak olan araştırmalarda yeşil yıldıza sahip
olan kış sporları turizm tesislerine yönelik olarak uygulamalar gerçekleştirilebilir; işletmelerin
elde ettiği avantajlar ile varsa dezavantajlar değerlendirilebilir. Aynı zamanda karşılaştırmalı
analizler de yapılabilir. Bu çerçevede; işletmelere modern pazarlama stratejilerini sürdürülebilir
şekilde nasıl gerçekleştirmeleri gerektiği hususunda yol gösterilebilir.
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ÖZET
Turizm disiplinlerarası bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle turizm kapsamında yer alan konular farklı
araştırmacı ve/veya akademisyenler tarafından yapılacak araştırmalara konu olarak tercih edilmektedir.
Böylelikle farklı çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalardan biri de yayın kapsamında ele alınan
makalelerdir. Makaleler, bilimsel gelişmenin göstergeleri olarak kabul görmektedir. Bu çalışmanın
amacı, 2000-2017 yılları arasında kış turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası alan bazında yayınlanan
makaleleri çeşitli parametreler çerçevesinde incelemek ve bibliyometrik özelliklerini belirlemektir.
Parametreler kapsamında makalelerin yayın yılı, yayınlandıkları dergiler, dergilerin yayın alanı,
makalelerin konusu, verilerin toplandığı ülkeler, makalelerde kullanılan araştırma yaklaşımları,
örneklem grupları, veri toplama yöntemleri, sayfa sayıları, yapılan atıflar, yazar sayıları ve yazarların
çalıştıkları kurumlar yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada bibliyometrik analiz tekniği
kullanılmıştır. Bibliyometrik analizle, belirli bir konu hakkında belirli kişi veya kurumlar tarafından
yapılmış yayınlar arasındaki ilişkiler sayısal olarak analiz edilmektedir. Buradan hareketle çeşitli veri
tabanları üzerinden erişilmiş 116 makale araştırma kapsamına dahil edilmiş ve bu parametreler
çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Parametrelere ait veriler SPSS 21.0 istatistiksel
programa aktarılarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kış turizmi
ile ilgili makaleler en fazla 2011-2017 yılları arasında, Tourism Management dergisinde yayınlanmıştır.
Çoğunlukla görgül araştırma yaklaşımının benimsendiği makalelerde, veriler en çok anket tekniğiyle
toplanmış, örneklem grubu olarak turistler seçilmiştir. Genellikle 2 yazar tarafından hazırlanan
çalışmalarda, büyük oranda makalelere atıf yapılmıştır. Makalelere en fazla katkı yapan
akademisyenlerin Atatürk Üniversitesi’nde çalıştığı bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Bibliyometrik Analiz, Kış, Kış Turizmi.

BIBLIOMETRICS ANALYSIS OF ARTICLES ON WINTER TOURISM
(2000-2017)
ABSTRACT
Tourism has an interdisciplinary property. Therefore, subjects within the scope of tourism are
preferred to be as the subjects for researches to be made by different researchers and/or academicians.
Consequently, different studies come out. One of these studies are the articles which are considered
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within the scope of publication. Articles are accepted as indications of scientific development. The
purpose of this study is to review the articles published between the years 2000-2017 in domestic and
international literature related to winter tourism in the framework of various parameters, and determine
their bibliometric properties. In the scope of parameters; publication year of the articles, magazines they
were published in, subjects of the articles, countries where data were collected from, research
approaches used in articles, sampling groups, data collection methods, page structures, references made
to, number of authors and the institutions that the authors work in are included. In accordance with this
purpose, bibliometrics analysis was used in this study. With bibliometrics analysis, the relationships
between publications made by certain person or institution on a certain issue were analyzed numerically.
Based on that, 116 articles which were accessed through databases were not included within the study
and they were taken under review within the framework of these parameters. Data of the parameters
were sent to SPSS 21.0 statistical program to make their frequency and percentage calculations.
According to the obtained findings, articles related to winter tourism were mostly published between
the years 2011-2017 on Tourism Management magazine. In the articles where visual research was
adopted mostly, the data were collected by questionnaire method at most and tourists were selected as
sampling group. In the studies which were usually prepared by 2 authors, articles were referred
substantially. It was concluded that the academicians who contributed most to the articles were working
at Atatürk University.
Keywords: Bibliometrics, Bibliometrics Analysis, Winter, Winter Tourism.

GİRİŞ
Bibliyometri, bilimsel çalışmaların hesaplanması, sayılması ve yayınlanmasında
kullanılan bir alandır (Al ve Çoştur, 2007; Arslan ve Emeksiz, 2016). Pritchard (1969: 348)
bibliyometriyi, “matematiğin ve istatistiksel metotların kitaplara ve diğer iletişim araçlarına
uygulanması” şeklinde tanımlamaktadır. Yapılan bir başka tanımda ise bibliyometri,
“matematiksel ve istatistiksel tekniklerle, yayınlanmış dergi, kitap, vb. bilimsel bilgi paylaşım
araçlarının incelenmesinde kullanılan yöntem” olarak ifade edilmektedir (Diodato’dan aktaran
Çiçek ve Kozak, 2012: 736). Bibliyometri, bilimsel çalışmaların özelliklerini, kim tarafından,
nasıl ve nerede yapıldığını belirlemektedir (Durán-Sánchez vd., 2017).
Bibliyometrik ise neredeyse tüm bilim alanlarında kullanılan disiplinlerarası araştırmalardan
biri olarak kabul edilmektedir (Glänzel, 2003). Bibliyometrik araştırmalarda belgelerin veya
yayınların belli başlı özellikleri analiz edilmekte; bilimsel iletişim kapsamında birtakım
bulgular elde edilmektedir (Al ve Çoştur, 2007; Al vd., 2010; Hotamışlı ve Efe, 2015).
Bibliyometrik, “yazılı iletişimin her biçiminin ve yazarlarının yayın modellerinin incelenmesi
ve ölçülmesi” olarak tanımlanmaktadır (Broadus, 1987: 374). Bir diğer ifadeyle bibliyometrik,
“belgeler ile ilgili süreçlerin ölçümünün yapıldığı” bir alandır (Borgman ve Furner, 2002: 4).
Bibliyometrik çalışmalar vasıtasıyla ilgili bilim dalı, ülke, ülke grupları, kurumlar ve/veya
kişilere ilişkin bilimsel araştırmalar değerlendirilmekte; mevcut durum saptanmakta ve mevcut
duruma yönelik tespitler yapılmaktadır (Denktaş-Şakar ve Cerit, 2013). Bibliyometrik yöntem,
belirli bir araştırma alanındaki süreçleri ve küresel eğilimleri nicel olarak gösterebilmektedir
(Peng vd., 2015). Bibliyometrik çalışmalar, bilimsel yayınların değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi noktasında oldukça etkili olup, bilimsel politikaların oluşturulmasında da önem
arz etmektedir (Atılgan vd., 2008).
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Dünyanın en büyük hizmet endüstrisi olması, ekonomiye katkı sağlaması sebebiyle
önemli bir sektör olan turizm, alanyazında artan akademik çalışma sayısıyla da dikkat
çekmektedir (Cevizkaya vd., 2012). Turizm alanındaki araştırma performanslarının
değerlendirmesi sebebiyle bibliyometrik çalışmaların önemli bir hale geldiği belirtilmektedir
(Hall’dan aktaran Karagöz ve Kozak, 2014). İlgili araştırmalar bölümünde turizm
alanyazınında bulunan ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ve ulaşılabilen bibliyometrik
analiz çalışmalarına yer verilmiştir.
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Denktaş-Şakar ve Cerit (2013) çalışmalarında 1980-2012 yılları arasında SSCI’da
dizinlenen ve Web of Science’ta yer alan “Türkiye adresli” ve konu başlığında “pazarlama”
kelimesi yer alan yayınların bibliyometrik analizini yapmışlardır. Cevizkaya vd., (2014)
tarafından 2000-2013 yılları arasında turizm alanında engelliler ile ilgili yapılmış olan
lisansüstü tezler ve makaleler bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında
tezlerde tez türü, yayınlandığı yıl, üniversite, enstitü ve tezin çalışma konusu parametrelerine
yer verilmiş, makalelerde ise yalnızca yayınlandığı yıllar dikkate alınmıştır. Evren ve Kozak
(2014) tarafından yapılan çalışmada 2000-2010 yılları arasında Türkiye'de turizm literatürünün
genel gelişimini ortaya koymak amaçlanmış; bu doğrultuda Türk hakemli dergilerde yayınlanan
1217 makale bibliyometrik analize tabi tutulmuştur.
Güçlü-Nergiz (2014) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de 1990-2013 yılları arasında
turizm alanında yapılmış olan YÖK veri tabanında kayıtlı 1565 yüksek lisans ve 783 doktora
olmak üzere 2348 lisansüstü tez bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Tezler, turizm, otel,
otel işletmesi, yiyecek-içecek işletmesi ve seyahat acentası anahtar kelimeleri ile taranmıştır.
Turan (2014) tarafından 1984-2013 yılları arasında YÖK veri tabanında yer alan 1670 turizm
konulu yüksek lisans tezinin bibliyometrik özellikleri belirlenmiştir. Şahin ve Acun (2015)
1990-2015 yılları arasında gerçekleştirilen ulusal turizm kongrelerinde yer alan turist rehberliği
alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik profilini tespit etmiştir. Temizkan vd., (2015)
tarafından Türkçe akademik dergiler ve ISI Web of Knowledge veri tabanındaki dergilerde,
1991-2014 yılları arasında yayınlanan sağlık turizmi konulu 246 makale bibliyometri analizine
tabi tutulmuştur. Arslan ve Emeksiz (2016) tarafından yapılan çalışmada konaklama
işletmelerinde çevre yönetimini temel alan ulusal ve uluslararası makalelerin konusu, yılı,
yazarları, araştırma desenleri, araştırma alanları dikkate alınarak bu çalışmaların bibliyometrik
analizi yapılmıştır. Bozok vd., (2017)’in yaptığı bibliyometrik analiz çalışmasında kırsal turizm
alanında ulusal ve uluslararası çalışmaların özellikleri genel bir bakış açısıyla incelenmiştir.
Güdü-Demirbulat ve Tetik-Dinç (2017) tarafından 1987-2015 yılları arasında sürdürülebilir
turizm alanında yazılmış olan, YÖK veri tabanında yayınlanan 41’i yüksek lisans, 21’i doktora
tezi olmak üzere 62 lisansüstü tezin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Olcay vd., (2017) helal
turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış 50 çalışmayı bibliyometrik analize tabi
tutmuş, bu çalışmaları dil, tür, yayınlandığı yıl, yazar sayısı, yöntemi, veri toplama araçları,
örneklem özellikleri ile veri analiz teknikleri açısından incelemiştir. Sánchez vd., (2017)
tarafından yapılan çalışmada Scopus ve Wos veri tabanları karşılaştırılmış ve şarap turizmi
alanındaki çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. Sünnetçioğlu vd., (2017) tarafından
turizm alanında yapılan gastronomi tezleri incelenmiştir. Anahtar kelime olarak yalnızca
"gastronomi" kelimesi kullanılmış ve bu anahtar kelimeyle 33 adet teze ulaşılmıştır. 33 adet tez
analize tabi tutulmuş; tezler yıl, tez türü, üniversite, sayfa sayısı, anahtar kelimeler, akademik
ünvan, tez konusu, örnekleme yöntemi, örnekleme grubu, veri toplama aracı ve benimsenen
araştırma yaklaşımı açısından incelenmiştir.
Yılmaz (2017) 1978-2015 yılları arasında restoranlarda verilen bahşiş ile ilgili
uluslararası alanyazında yapılan makalelerin bibliyometrik analizini yapmıştır. Çeşitli veri
tabanları vasıtasıyla ulaşılan 201 makale belli parametreler kapsamında incelenmiştir. Yılmaz
vd. (2017) tarafından Türkiye'de turizm alanında yapılan 48 bibliyometrik çalışma çeşitli
parametreler açısından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, çalışmaların 2014 yılında
yoğunluk gösterdiği ve turizm pazarlaması, turizm coğrafyası, seyahat işletmeciliği, yiyecekiçecek işletmeciliği, turist rehberliği ve gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında
gerçekleştirildiği, lisansüstü tezler, makaleler, ulusal kongre ve sempozyum bildirilerinin
analizinin yapıldığı saptanmıştır.
Bibliyometrik alanında yapılan çalışmalarda daha önce turizm pazarlaması, turizm
alanında engelliler, turizm alanında yayınlanmış lisansüstü tezler, turist rehberliği, sağlık
turizmi, konaklama işletmelerinde çevre, kırsal turizmi, sürdürülebilir turizm, helal turizm,
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şarap turizmi ve restoranlarda bahşiş gibi konuların değerlendirmeye alındığı görülmektedir.
Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde kış turizmi alanında bibliyometrik bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu araştırmanın ilgili boşluğu dolduracağı ve alanyazına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, hazırlanan bu çalışmada kış turizmi
alanında 2000-2017 yılları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış olan makalelerin
genel yapı ve özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, 2000-2017 yılları arasında kış turizmi ile ilgili makalelerin çeşitli
parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda
çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Bibliyometrik analizle, belirli bir konu
hakkında belirli kişi veya kurumlar tarafından yapılmış yayınlar arasındaki ilişkiler sayısal
olarak analiz edilmektedir. Kitaplar, makaleler, yayınlar, atıflar ve disiplin sınırlarına
bakılmaksızın tüm kaynaklar bibliyometrik analiz kapsamında değerlendirilmektedir (De
Bellis, 2009: 3). Makaleler, dünya düzeyinde bilimsel gelişmenin izlenebilmesi açısından
önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir (Bayram, 1998: 23). Bu nedenle çalışmada
yalnızca makaleler incelemeye alınmıştır. Belirtilen yıllar arasında yayınlanmış kış turizmi ile
ilgili makalelere araştırmacılar tarafından belirlenmiş veri tabanlarından (JSTOR, SageJournal,
Willey Online Library, Sobiad, Google Akademik) erişilmiştir. Araştırma evreninin tamamının
doğru olarak temsil edilmesi ve daha anlamlı sonuçların elde edilmesi açısından veri tabanları
üzerinden çeşitli şekillerde taramalar yapılmıştır. Özellikle veri tabanları üzerinden yapılan
taramalar sırasında, kış (winter), kış turizmi (winter tourism), kış turistleri (winter tourists), kış
turizmi talebi (winter tourism demand), kış sporları (winter sports), kış sporları turizmi (winter
sports tourism), kayak (ski) gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda
124 adet makaleye ulaşılmıştır. İlk etapta makaleler konuları açısından incelemeye tabi
tutulmuştur. Makale konuları çeşitlilik gösterdiği için konular öncelikle içerik analizi
yardımıyla incelenmiş, araştırmacılar tarafından kategoriler belirlenmiş ve makaleler konuları
açısından bu kategoriler altında değerlendirilmiştir. Daha çok yazılı materyallerin analizi için
kullanılan içerik analizi, metinlerin kategoriler üzerinden kodlanarak analiz edilmesini
sağlamaktadır (Bal, 2016). Yapılan konu incelemesi ardından doğrudan kış turizmi ile ilgili
olmadığı anlaşılan 8 makale çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 116 makale
çeşitli parametreler çerçevesinde incelenmiştir. Belirlenen tüm parametreler SPSS 21.0
programına aktarılarak, bu program yardımıyla betimleyici istatistiki analizler yapılmıştır.
Belirlenmiş parametrelere ait frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Parametreler şu şekilde
açıklanmaktadır: Makalelerin yayın yılı, makalelerin yayınlandığı dergi isimleri, dergilerin
yayın alanları, makalelerin konuları, makalelerde verilerin toplandığı ülkeler, makalelerin veri
toplama yöntemleri, makalelerin örneklem grupları, makalelerin araştırma yaklaşımları,
makalelerin sayfa sayıları, makalelere yapılan atıflar, makalelerin yazar sayısı ve makale
yazarlarının çalıştığı kurumlardır.
BULGULAR
2000-2017 yılları arasında kış turizmi ile ilgili yayınlanan 116 makale yöntem kısmında
belirtilmiş çeşitli parametreler kapsamında incelemeye tabi tutulmuştur. Belirtilen yıllar
arasında yayınlanan makalelere ait genel bilgiler şu şekilde açıklanabilmektedir. İncelenen 116
makalenin 26 tanesi (%22,4) ulusal, 90 tanesi (%77,6) ise uluslararası alanyazında yer
almaktadır. 116 makalenin toplam sayfa sayısının 1658, ortalama sayfa sayısının da 14,2 olduğu
tespit edilmiştir. Yazar sayısı açısından değerlendirildiğinde, 116 makalenin toplam 295 yazar
tarafından yazıldığı ve makale başına düşen ortalama yazar sayısının 2,5 olduğu görülmektedir.
Makalelerin toplam anahtar kelime sayısı 532 olup, ortalama anahtar kelime sayısı 4,5 olarak
belirlenmiştir. 12 makalede ise hiç anahtar kelime kullanılmadığı bulgulanmıştır.
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Makalelerin yayınladığı yıllara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’e göre
kış turizmi konusunda en fazla makalenin 2014 yılında (%12,9) yayınlandığı görülmektedir.
Bunu ikinci sırada 2011 ve 2016 yılları (%12,1) takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 2017 yılı
(%8,6) yer almaktadır. Kış turizmi konulu makalelerin en az sayıda yayınladığı yılların ise
2000, 2003, 2005 ve 2012 yılları (%1,7) olduğu dikkat çekmektedir. Bunları 2001 ve 2004
yılları (%2,6) izlemektedir.
Tablo 1. Makalelerin Yayınlandığı Yıllara Göre Dağılımı
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

n
2
3
4
2
3
2
5
8
5

%
1,7
2,6
3,4
1,7
4,3
6,9
4,3
6,0
4,3

Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOPLAM

n
7
5
14
2
7
15
8
14
10
116

%
6,0
4,3
12,1
1,7
6,0
12,9
6,9
12,1
8,6
100,0

Tablo 2’de 116 makalenin yayınlandığı dergiler gösterilmektedir. Tablo 2 dikkate
alındığında makalelerin 61 farklı dergide yayınlandığı görülmektedir. En fazla makale
yayınlanan derginin Tourism Management (%12,1) olduğu dikkat çekmektedir. Ardından Doğu
Coğrafya Dergisi (%6,9) gelmektedir. Üçüncü sırada ise International Journal of Tourism
Research (%5,2) ve Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (%5,2) dergileri yer
almaktadır. Diğer kategorisi altında değerlendirilen 43 farklı dergide (%37,2) ise kış turizmi
konulu yalnızca 1 makale yayınlandığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. Makalelerin Yayınlandığı Dergilere Göre Dağılımı
Dergi Adı
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Doğu Coğrafya Dergisi
Ecological Economics
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
International Journal of Tourism Research
Journal of Applied Ecology
Journal of Sustainable Tourism
Journal of Travel Research
Journal of Vacation Marketing
Marmara Coğrafya Dergisi
Mountain Research and Development
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Tourism Economics
Tourism Management
Tourism Planning & Development
Tourism Review
Diğer
TOPLAM

n
2
2
3
8
3
2
6
2
3
7
2
2
4
3
6
14
2
2
43
116

%
1,7
1,7
2,6
6,9
2,6
1,7
5,2
1,7
2,6
6,0
1,7
1,7
3,4
2,6
5,2
12,1
1,7
1,7
37,2
100,0

Kış turizmi ile ilgili makalelerin yayınlandıkları dergilerin yayın alanlarının çeşitlilik
gösterdiği, bazı dergilerin ise birden fazla alanda yayın kabul ettiği dikkat çekmektedir.
Makalelerin yayınlandığı 61 farklı dergi için 33 farklı konu bulunmaktadır. Dergilerin %24,0’ü
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sosyal bilimler alanında yayın kabul etmektedir. Bunu %15,1 ile işletme yönetimi ve muhasebe
alanı ve bu kapsamda değerlendirilen turizm, boş zaman ve konaklama yönetimi ile ilgili
konularda yayın kabul eden dergiler izlemektedir. Bunların ardından, %9,9 ile disiplinlerarası
turizm araştırmaları konusunda makale kabul eden dergiler gelmektedir. Çevresel bilimler
(%8,9), coğrafya (%6,8), biyoçeşitlilik (%3,6) ve iklim araştırmaları (%3,1) diğer yayın
alanları arasında yer alan konu başlıklarından bazılarını açıklamaktadır.
Makalelerin temel konuları araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen içerik analizi
sonucunda oluşturulan 8 kategori altında değerlendirilmiştir. Kategoriler ve bu kategoriler
altında değerlendirilen makale sayılarına Tablo 3’te yer verilmiştir. Tablo 3’e göre en fazla
çalışmanın yer aldığı kategori %37,9 ile kış turizmi alanında yapılan değerlendirmeleri
kapsamaktadır. Bu kategori dahilinde ele alınan makaleler de, potansiyel değerlendirilmesi,
durum değerlendirilmesi, yöre tanıtımı, alternatif aktivite belirlenmesi, hava koşulları etkileri,
yatırımların değerlendirilmesi, dağların kış turizmine katkısının belirlenmesi gibi konular yer
almaktadır. İkinci sırada %23,3 ile turist davranışları konusunda hazırlanan çalışmalar
bulunmaktadır. Turist davranışları kapsamında, turistlerin seyahat motivasyonları, seyahat
memnuniyetleri, algıladıkları imajlar, bağlılık düzeyleri gibi konulara sahip makaleler ele
alınmıştır. İklim değişikliği kategorisi ise %19,8 oranı ile üçüncü sırada yer almaktadır.
Kategoriler arasında %1,7 ile en az makalenin yer aldığı kategoriler ise sağlık ve
sürdürülebilirlik olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3. Makalelerin Konularına Göre Dağılımı
Kategoriler
Kış Turizmi Değerlendirmeleri
Turist Davranışları
İklim Değişikliği
Pazarlama
Ekonomik Etkiler
Biyoçeşitlilik
Sağlık
Sürdürülebilirlik
TOPLAM

n
44
27
23
9
6
3
2
2
116

%
37,9
23,3
19,8
7,8
5,2
2,6
1,7
1,7
100,0

Belirlenen yıllar arasında yayınlanmış 116 makale tercih edilen araştırma yaklaşımları
açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda makalelerin %75,9’un da görgül, %24,1’in de ise
kavramsal yaklaşımın benimsendiği bulgulanmıştır. Makalelerde tercih edilen araştırma
yaklaşımlarının yıllara göre dağılımları ise Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 1’e göre 2011 ve
2014 yıllarında makalelerde görgül araştırma yaklaşımı, 2007 yılında ise kavramsal araştırma
yaklaşımı daha çok tercih edilmiştir. Makalelerde görgül araştırma yaklaşımının hiç
kullanılmadığı yıl 2000, kavramsal araştırma yaklaşımının hiç tercih edilmediği yıllar ise 2008,
2013 ve 2017 olarak bulgulanmıştır.
Şekil 1. Makalelerin Araştırma Yaklaşımlarının Yıllara Göre Dağılımı
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İncelenen 116 makale çalışma verilerinin toplandığı ülkeler açısından değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda en fazla çalışmanın %21,5 ile Türkiye’de yapıldığı tespit edilmiştir.
İkinci sırada %12,3 ile Avusturya, üçüncü sırada ise %10,0 ile İsviçre yer almaktadır. Bunları
%9,2 ile diğer kategorisi takip etmektedir. Diğer kategorisi altında çalışma kapsamında ülke
yerine kıta belirtilen yerler dikkate alınmış olup, Avrupa, Asya, Okyanusya bu kapsamda yer
almaktadır. En az çalışma yapılan ülkeler ise %0,8 aynı orana sahip olan Norveç, İran, Meksika,
Japonya, Slovenya, İskoçya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Hindistan ve İngiltere
olarak bulgulanmıştır.
Kış turizmi ile ilgili yayınlanan makalelerde görgül araştırma yaklaşımının tercih edildiği
88 makale örneklem grubu ve veri toplama yöntemi açısından incelenmiştir. İncelemeler
sonucunda, 12 farklı örneklem grubunun ve anket, gözlem, görüşme, içerik analizi gibi farklı
veri toplama yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Örneklem grubu ile ilgili açıklamalar
Tablo 4’te gösterilmektedir. Tablo 4’e göre, örneklem grubu için en fazla %37,9 ile turistlerin
seçildiği dikkat çekmektedir. Bunu, %24,1 ile kayak merkezleri izlemektedir. Üçüncü sırada
yer alan destinasyonlar %10,3 oranına sahip olup, destinasyonlar kapsamında ülke, bölge
ve/veya işletmelerin yanı sıra arazilerde yer almaktadır. En az tercih edilen örneklem grubunu
ise %1,1 ile aynı orana sahip olan yerel halk ve senaryolar oluşturmaktadır.
Görgül araştırma yaklaşımının kullanıldığı makalelerin bazılarında birden fazla veri
toplama yöntemi kullanılmıştır. En fazla tercih edilen veri toplama yöntemini %36,8 ile anket
oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla %9,5 ile görüşme, %7,4 ile örnek olay araştırması, %5,3 ile
gözlem, %3,2 ile içerik analizi takip etmektedir. Diğer kategorisinde yer verilen veri toplama
yöntemleri, %37,9 oranına sahiptir. Bu kapsamda betimsel analiz, saha araştırmaları,
dokümanlar, etnografik araştırmalar, röportaj vb. yer almaktadır.
Tablo 4. Görgül Araştırmalarda Kullanılan Örneklem Grubu Açısından Dağılım
Örneklem Grubu
Turistler
Kayak Merkezi/Merkezleri
Destinasyon
Dağ
Üst Düzey Yöneticiler
İşgörenler
Yerel Halk
Web Siteleri
Girişimciler
Senaryolar
Telesiyej Operatörleri
Hastalar
TOPLAM

n
33
21
9
6
3
2
1
3
3
1
3
2
87

%
37,9
24,1
10,3
6,9
3,4
2,3
1,1
3,4
3,4
1,1
3,4
2,3
100,0

İncelenen 116 makale sayfa sayısı açısından değerlendirildiğinde en az sayfa sayısının 4,
en fazla sayfa sayısının 34 ortalama sayfa sayısının ise 14,2 olduğu bulgulanmıştır. Makalelerin
sayfa sayılarına göre dağılımları Tablo 5’te 5 farklı kategori altında ele alınmıştır. Tablo 5’e
göre 9-13 sayfa aralığında olan makalelerin %31,9 ve 14-18 sayfa aralığında olan makalelerin
%31,9 oranında olduğu dikkat çekmektedir. 4-8 sayfa aralığındaki makaleler %16,2 ile ikinci
sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %13 ile 19-23 sayfa aralığındaki makaleler, %7 ile 25-34
sayfa aralığındaki makaleler takip etmektedir.
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Tablo 5. Makalelerin Sayfa Sayılarına Göre Dağılımı
Sayfa Sayısı Aralığı
4-8
9-13
14-18
19-23
23-34
TOPLAM

n
19
37
37
15
8
116

%
16,2
31,9
31,9
13,0
7,0
100,0

Makalelerde yapılan atıfların türleri yalnızca nicelik açısından incelenmiş olup 116
makalede toplam atıf sayısı 5059 ve ortalama atıf sayısı ise 43,6 (en az 4, en fazla 94) olarak
tespit edilmiştir. Atıf yapılan kaynaklar türleri açısından değerlendirildiğinde atıfların
%63,2’sini makalelerin, %20,6’sını kitapların oluşturduğu tespit edilmiştir. Raporlar (%4,5),
internet kaynakları (%3,4), bildiriler (%2,5), çeşitli kurumlar tarafından yapılan yayınlar
(%2,0), tezler (%1,5), projeler (0,3), bültenler (0,1), yıllıklar (0,1) ve istatistikler gibi diğer
kaynaklar (%1,9), kitaplar ve makaleler dışında başvurulan kaynakları oluşturmaktadır.
Belirtilen yıllar arasında yayınlanmış 116 makale yazar sayısı açısından
değerlendirildiğinde, en az 1 en fazla 8 yazarlı olan 116 makalenin 295 yazar tarafından
yazıldığı ve makale başına ortalama 2,5 yazar düştüğü tespit edilmiştir. En fazla 2 yazarlı
(%35,3) makale bulunmaktadır. İkinci sırada tek yazarlı (%25,0), üçüncü sırada ise 3 yazarlı
(%19,8) makaleler yer almaktadır. Bunları sırasıyla 4 yazarlı (%12,1), 5 ve 8 yazarlı (%2,6), 7
yazarlı (%1,7) ve 6 yazarlı (%0,9) makaleler takip etmektedir.
Tablo 6. Yazarların Çalıştıkları Kurumlara Göre Dağılımı
Çalışılan Kurum
Atatürk Üniversitesi
University of Waterloo
University of Bern
WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF
University of Chinese Academy of Sciences
Austrian Institute of Economic Research (WIFO)
University of Ljubljana
Simon Fraser University
University of Innsbruck
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
University of Zurich
Umea University
Karabük Üniversitesi
Harran Üniversitesi
University of Minnesota
University of Macedonia
Istanbul University
University of Kashmir
University of Lleida
University of Bozen-Bolzano
Diğer
TOPLAM

n
20
10
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
164
295

%
6,8
3,4
3,4
3,1
2,7
2,7
2,4
2,0
2,0
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
53,2
100,0

Yazarların çalıştıkları kurumlar açısından yapılan incelemeler sonucunda ise 295 yazar
için 130 farklı kurum (üniversite, lise, turizm araştırma merkezi, içişleri bakanlığı, araştırma
merkezi, meteoroloji servisi vb.) bulgulanmıştır. Kış turizmi ile ilgili araştırma yapan yazarların
çalıştıkları kurumlara Tablo 6’da yer verilmiştir. Yazarların çalıştığı kurumların çoğunluğunu
%6,8 ile Atatürk Üniversitesi oluşturmaktadır. University of Waterloo ve University of Bern
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%3,4 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bunu %3,1 ile WSL Institute for Snow and Avalanche
Research SLF (Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü) takip etmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
2000-2017 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanyazında yapılmış olan kış turizmi ile
ilgili makaleler 12 farklı parametre açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler araştırma
sınırlılıkları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Dikkate alınan makalelerin 2000-2017 yılları
arasında yayınlanması araştırmanın ilk sınırlılığını oluşturmaktadır. Veri tabanlarının
taramaları 2017 Kasım ayı sonunda tamamlanmış olup, 2017 Aralık ayı itibariyle yayınlanan
makaleler araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. İkinci olarak, erişilen makaleler JSTOR,
SageJournal, Willey Online Library, Sobiad, Google Akademik veri tabanları ile sınırlı
tutulmuştur. Araştırma kapsamına yalnızca belirtilmiş veri tabanlarından ulaşılan makalelerin
dahil edilmesi bu konuda yazılmış diğer bazı makalelerin kapsam dışı kalmasına neden olmuş
olabilir. Bu sınırlılıklar çerçevesinde bir takım bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular
doğrultusunda ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara ilişkin önerilere aşağıda değinilmiştir:
 Araştırma sınırlılığı olarak belirlenen yıllar arasında her yıl için en az 2, en fazla 15
olmak üzere kış turizmi ile ilgili makalelerin yayınlandığı dikkat çekmektedir.
 Makalelerin en fazla disiplinlerarası turizm alanında yayın yapan Tourism Management
dergisinde yayınlandığı görülmektedir.
 Makalelerde genellikle kış turizmi ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı ve mevcut
durumun saptandığı konularına sıkça rastlanılmaktadır.
 Çalışmaların gerçekleştirildiği ülkelerin çoğunlukla yazarların çalıştıkları kurumların
bulundukları ülkelerle aynı olduğu bulgulanmıştır
 Makalelerin çoğunluğunda görgül araştırma yaklaşımının benimsendiği, örneklem
grubu olarak turistlerin tercih edildiği, veri toplama yöntemi olarak ise anket
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Son dönemlerde, önceki yıllara göre sayısı biraz daha artmış olan kış turizmi ile ilgili
makalelere gerek ulusal gerekse uluslararası alanyazında daha fazla yer verilmesinin gerekli
olduğu düşünülmektedir. Çünkü turizmin geleceğe yönelik eğilimlerinde geleneksel turizm
ürünlerine talebin azalarak, ürün yelpazesinin genişleyeceği ifade edilmektedir (Kozak, A.
Kozak ve Kozak, 2017). Bu durumlar da alternatif turizm türlerinin daha önemli hale gelmesine
neden olacaktır. Kış turizminin, hem alternatif turizm türleri arasında yer alması hem de turizm
sektörünün en önemli sorunlarından biri olan mevsimsellik sorunun hafifletilmesine katkısı göz
ardı edilememektedir.
Ulusal alanyazında yayınlanan makalelerde genellikle Erzurum’un ele alındığı dikkat
çekmektedir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde 28 farklı mevcut kış sporları turizm
merkezlerinden yalnızca bir tanesinin araştırma konusu olarak tercih edilmesi bu noktada ki
eksikliği ortaya çıkarmaktadır. Kış turizmi ile ilgili ulusal alanyazındaki eksikliğin farklı kış
sporları turizm merkezleri tercih edilerek doldurulması gerekli görülmektedir.
Uluslararası alanyazında yayınlanan makalelerde de genellikle Alp Dağları’nın tercih
edildiği saptanmıştır. Çalışmaların gerçekleştirildiği ülkeler açısından da ilk sıraları Avusturya,
İsviçre, Fransa gibi ülkeler almaktadır. Alplerin, özellikle İsviçre, İtalya ve Fransa’nın birçok
bölümü ile Avusturya’nın hemen hemen her bölgesini içine alması ve dünyadaki büyük kayak
merkezlerinin %83’ünün Alp Dağları’nda faaliyet göstermesi (TÜRSAB Kış Turizmi Raporu,
2015) çalışmalara Alplerin konu olmasını açıklar niteliktedir. Ancak farklı kış turizmi
potansiyeli olan destinasyonlar açısından da çeşitlendirilmeye gidilebilir.
Uluslararası alanyazında makale konularının, genellikle kış turizmi ile iklim
değişikliğinin entegresi şeklinde seçildiği dikkat çekmektedir. Konularda iklim değişikliğinin
tercih edilmesi, dünyada etkili olan küresel ısınma ile açıklanabilmektedir. Kış turizmi üzerinde
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önemli bir tehdit unsuru olarak kabul edilen küresel ısınmanın ulusal yazındaki makalelerde de
araştırılması öngörülebilir.
Kış turizmi ve kış turizmi ile ilgili yapılan araştırma sonuçları yazarlar tarafından konuya
ilgili mecralarla paylaşılmalıdır. Aynı zamanda sadece yazar paylaşımı beklenilmeksizin ilgili
mecralar bu tür çalışmaları takip ederek sonuçlarını dikkate almalıdır. Kurum araştırmalarının,
sektör ile işbirliği içinde yürütüldüğü takdirde daha verimli ve etkili olabileceği ifade
edilebilmektedir.
Kış turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazının mevcut durumu hakkında
değerlendirme ve yorumlama imkanı sunan bu çalışmanın, alanyazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Kitap, kitap bölümü ve/veya kongre kitapçıklarında yer alan bildiriler
gelecekte yapılacak olan araştırmaların kapsamına dahil edilebilir. Böylelikle araştırmanın
genişletilmesi sağlanabilir.
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ÖZET
Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kış turizmi merkezlerine yönelik şikâyetlerin
hangi nedenlerden kaynaklandığını belirlemek ve şikâyetlerin çözümüne yönelik öneriler sunmaktır. Bu
kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi web sayfasında yer alan ve aktif olarak faaliyet
gösteren kayak merkezlerine yönelik elektronik ortamda yapılan şikâyetler incelenmiştir. Çalışmanın
verileri, ziyaretçilerin en çok kullandığı şikâyet ve öneri sitelerinden biri olan tripadvisor.com sitesinden
elde edilmiştir. Çalışmada kayak merkezlerine yönelik elektronik ortamda 2011 ile 2018 yılları arasında
yapılan şikâyetler incelenmiştir. Çalışmada ziyaretçilerin ilgili kayak merkezleri hakkındaki şikâyetleri
incelenirken, “1=berbat”, “2=kötü” ve “3=ortalama” kategorilerinde yer alan yorumlar değerlendirmeye
alınmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. 2011-2018 tarihleri arasında toplam 924

yorum olduğu ve bu yorumların sadece %14,5’ inin (134 yorum) şikâyet içerdiği görülmüştür.
Kayak merkezlerine gelen şikâyet içerikli yorumlar beş kategori (Yönetim Sorunu, Personel
Sorunu, Pahalılık, Hava Muhalefeti, Kapasite Sorunu ve Kalabalık) altında birleştirilmiştir. Bu
kategoriler arasında ziyaretçilerin kış turizm merkezlerine yapmış oldukları şikâyet içerikli
yorumların çoğunun yönetim sorunundan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kış Turizmi, Kayak Merkezleri, Şikâyet, Tripadvisor.com

EXAMINING THE COMPLAINTS MADE ONLINE ABOUT THE SKI
CENTERS IN TURKEY: THE CASE OF TRIPADVISOR
ABSTRACT
The purpose of this study, to determine the reasons of complaints about winter tourism centers
that are operating in Turkey and to provide recommendations for the resolution of these complaints. In
this context, complaints on the official website of the Ministry of Culture and Tourism and made in the
electronic media about ski centers operating actively have been examined. The data of this study was
obtained from tripadvisor.com, one of the most frequently used complaint and suggestion sites on the
web. In this study, complaints which made between 2011 and 2018 in the electronic media related to ski
centers have been examined. Content analysis was applied to the obtained data. It was observed that
there were 924 comments between 2011 and 2018, and only 14.5% (134 comments) of these comments
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contained complaints. Complaints about ski centers are grouped under five categories (Management
issue, Staff issue, Expense, Adverse Weather, Capacity issue and Crowd). Among these categories, it
has been found that most of the complaint related to winter tourism centers are from the management
issue.
Key Words: Winter Tourism, Ski Centers, Complaint, Tripadvisor.com

GİRİŞ
Kış turizmi; yeterli kar yağışının olduğu, dağların yükseltisinin ve eğiminin uygun olduğu doğal
alanlarda kayak sporunun yapılmasının yanı sıra konaklama, yeme-içme, eğlenme, gezme-görme gibi
aktivitelerin de yapıldığı etkinlikler bütünüdür (İlban ve Kaşlı, 2008; Albayrak, 2013: 146; Altaş vd.,
2015: 346). Bilindiği üzere kış turizminin en önemli unsuru kayak sporudur. Günümüzde kayak sporu
85 ülkede yapılmakta ve yılda tahmini 400 milyon kayakçı pistleri ziyaret etmektedir. Bu ziyaretçilerin
kayak sporu için tercih ettiği bölgelerin dağılımına bakıldığında, Alpler’in ziyaretçilerin %43’ünü
çektiği ve hemen hemen dünya kış turizmi pazarının yarısına sahip olduğu görülmektedir. İkinci sırada
%21’lik pazar payı ile Kuzey Amerika yer almaktadır. Bu bölgeleri %15 ile Asya-Pasifik, %11 ile Batı
Avrupa ve %9 ile Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgeleri takip etmektedir (Vanat, 2017:16). Laurent
Vanat’ın yayınlamış olduğu “Uluslararası Kar ve Dağ Turizmi” raporuna göre Türkiye’yi 2017 yılında
1 milyon 200 bin kayak sporcusu ziyaret etmiştir (Vanat, 2017:195).
Günümüz kayak misafiri konforlu telesiyej imkânları yanında bakımlı ve emniyetli pistlerle ve
yüksek kalitede sunulan hizmetler talep etmektedir (Koşan, 2016). Kış turizmi destinasyonlarında yer
alan işletmelerin gelecekte uluslararası turizm piyasasında pazar paylarını korumaları, artırmaları ve
sonuçta rekabet gücü kazanabilmeleri için bu taleplere cevap vererek müşteri memnuniyeti
yaratabilmelidir.
Rekabetin arttığı bu dönemde işletmelerin yeni müşteriler kazanması için öncelikle mevcut
müşterilerin memnun edilmesi ve onların işletme için sürekli hale getirilmesi konusunda yeni politikalar
geliştirmelidir (Kitapcı, 2008: 112). Bunun en önemli sebeplerinden biri, hizmetten memnun kalmayan
tüketicilerin memnuniyetsizliklerini ortalama 11-16 kişiyle (Flôres Limberger vd., 2014: 60), hizmetten
memnun kalan müşterilerin ise olumlu yorumlarını ortalama 6 kişiyle paylaşmasıdır (Mueller, 2003:
397). Ancak küresel boyutta yaşanan hızlı değişim ve teknolojide meydana gelen ilerlemeler ile birlikte
sanal ağlar giderek güç kazanmakta ve geleneksel iletişim araçlarının yerini almaktadır (Aydın, 2016:
27). Dolayısıyla internet erişimine sahip olan tüketicilerin, işletmeler hakkındaki görüşlerini elektronik
ortamda paylaştıklarında bu yorumlar için etkinin 100 ile çarpılacağı tahmin edilmektedir (DeFranco,
vd., 2005: 175-176).
Son zamanlarda sıklıkla paylaşımların yapıldığı şikâyet siteleri, özellikle turizm ürünlerinin
özelliklerinden dolayı yaşanabilecek problemlerin en fazla nerede, ne şekilde ve nasıl gerçekleştiği
hakkında bilgiler vererek turistik ürünlerden faydalanmak isteyen müşterilerin fikir sahibi olmalarını
sağlamaktadır (Kutluk ve Arpacı, 2016). Örneğin turizm faaliyetlerine yönelik 2000’li yılların başında
ABD’de kurulan tripadvisor.com dünyanın en popüler şikâyet ve tavsiye sitelerinden biri konumundadır
(Vásquez, 2011: 1709). Tripadvisor.com, seyahatlerle ilgili olarak, dünya genelinde en geniş kayıt
yelpazesini (7 milyonun üzerinde konaklama yeri, havayolu şirketi, gezilecek yer ve restoran) kapsayan
500 milyonu aşkın yorum ve görüşün bulunduğu bir web sitesidir (TripAdvisor, 2017). Tripadvisor.com
sitesinde, kullanıcıların oluşturmuş olduğu çevrimiçi yorumlar geçmiş ve gelecek müşteriler için turizm
işletmelerine ilişkin bilgi sağlamakta ve tüketiciler bu sitede paylaşılan yorumlara güven duymaktadırlar
(Taştan ve Kızılcık, 2017).
Tripadvisor.com kullanıcıların profil oluşturmak suretiyle, tecrübe ettikleri işletmeler hakkında
yorumlarını paylaştığı bir sosyal paylaşım sitesidir. Müşteriler işletmeler hakkındaki görüşlerini 1=
berbat, 2=kötü, 3=ortalama, 4=çok iyi, 5=mükemmel kategorilerine göre sınıflamakta ve tecrübelerini
yazılı olarak paylaşmaktadır. Tüketiciler işletmelerde sunulan ürün ve hizmetlerden memnun
kalmadıklarında şikâyetlerini 1= berbat, 2=kötü kategorilerinde bildirmektedir. Bu kapsamda çalışmada,
Tripadvisor.com sitesinde Türkiye’deki kayak merkezlerine yönelik şikâyetler ele alınarak
değerlendirilmektedir.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Şikâyet, bir kişinin olumsuz geri bildirimi (Bell vd., 2004) veya bir kişi tarafından olumsuz bir
durumun bir başkasına iletilmesi (Heung ve Lam, 2003:283) olarak tanımlanmaktadır. Her müşteri,
beklediği hizmet karşılanmadığında davranışsal olarak farklı tepkiler göstermektedir. Örneğin bazı
müşteriler şikâyet ederken, bazıları ise sessiz kalmayı tercih etmektedir (Kılınç ve Kılınç, 2013: 291).
İşletmeler, müşteri şikâyetleriyle ilgilendikleri ve bu şikâyetlere çözüm bulduklarında müşteri kaybı
yaşamadığı gibi, daha sonraki faaliyetlerinde de bu tecrübelerini kullanarak müşteri beklentilerini daha
çok tatmin edebileceklerdir (Alabay, 2012: 143).
Konuyla ilgili önceki çalışmalara bakıldığında, kış turizmi merkezlerine yönelik elektronik
ortamda yapılan şikâyetlerin incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. O’Connor (2010) çalışmasında
Londra’daki 100 otel işletmesine yönelik tripadvisor.com sitesinde yapılan şikâyet ve önerileri
incelemiştir. Çalışmada, otellerin yıldız sayısı ile tripadvisor.com sitesindeki ortalama puanları
karşılaştırılmış ve dört yıldızlı otellerin en yüksek ortalama puana sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Buna
benzer olarak Miguéns vd. (2008), Lisbon’daki otellere yönelik tripadvisor.com sitesindeki yorumları
değerlendirdikleri çalışmada tripadvisor.com’da yer alan otel sayısının az olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmada Lisbon’daki otellere yapılan yorumların daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik
Krallık’tan yapıldığı ve bu yorumların otellere gelecek turistlere bir tavsiye niteliğinde olmasının
otellere avantaj sağlayacağı vurgulanmıştır. Yine konuyla ilgili olarak Kılıç ve Ok (2012), İstanbul’da
faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel işletmesinde gerçekleştirdikleri çalışmada müşterilerin genel olarak
yoğun ve gürültülü ortamdan şikâyetçi oldukları, oteli değiştirmeye yönelik tepki verdikleri, otel
işletmesinin şikâyetler konusunda değerlendirmede bulundukları sonucuna ulaşmışlardır. Alrawadieh
ve Demirkol (2015) ise İstanbul’daki en yüksek fiyatlı beş yıldızlı on otel üzerinde gerçekleştirdikleri
çalışmada, hizmet kalitesi, tesislerin kalitesi ve temizliği, personel tutumu ve performansı ve fiyatın en
çok şikâyet alan konular olduğu sonucuna varmışlardır.
Konuyla ilgili olarak Türkiye’deki restoran işletmelerine yönelik yapılan bazı çalışmalara
bakıldığında, Erdem ve Yay (2017), Antalya il merkezindeki birinci sınıf restoranlara ilişkin
tripadvisor.com sitesinde yer alan müşteri şikâyetlerini analiz etmiştir. Çalışmada, restoran
müşterilerinin sırasıyla personel, daha sonra yiyecek içecek, servis, fiyat, hizmet ortamı ve menüyle
ilgili şikâyetlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer bir çalışmada Aydın (2016) belirlediği şikâyet
başlıklarından; yiyecek kalitesi, menü çeşitliliği, atmosfer ve çalışanların profesyonel görünümü
değişkenlerinin en çok şikâyet edilen konular olduğunu belirtmiştir.

YÖNTEM
Bu bölümde çalışmanın amaç ve önemi, veri toplama tekniği, analizi ve bulgular yer almaktadır.

Amaç ve Önem
Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kayak merkezlerine yönelik şikâyetlerin hangi
nedenlerden kaynaklandığını belirlemek ve şikâyetlerin çözümüne yönelik öneriler sunmaktır. Bu
kapsamda şehirler, konaklama işletmeleri, restoranlar, kayak merkezleri vb. hakkında kullanıcıların
tecrübelerini paylaştığı ve çevrimiçi internet sitesi olarak dünyada en çok tercih edilen sitelerden biri
olan tripadvisor.com (Lee, Law ve Murphy, 2011:676; Vásquez, 2011:1709; Güzel, 2014:196; Smyth,
Wu ve Greene, 2010:3) aracılığı ile ilgili kayak merkezlerine yönelik yorumlar değerlendirmeye
alınmıştır. Ziyaretçilerin Türkiye’de faaliyet gösteren kayak merkezlerine yönelik görüşleri analiz
edilerek genel olarak hangi tür konularda şikâyette bulundukları belirlenmeye çalışılmıştır. Sorunların
kaynaklarının belirlenmesi ve çözülmesi, kayak merkezlerinin hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini arttırmasına, bu bağlamda ziyaretçi şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca
ilgili literatür tarandığında kış turizmi merkezlerine yönelik elektronik ortamda yapılan şikâyetlerin
incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan ve faal olarak
hizmet veren Türkiye’deki kış turizmi merkezleri oluşturmaktadır. Bakanlığın sitesinde yer alan kış
turizmi merkezleri Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda yer alan kayak merkezlerinden yalnızca ilk 8 kayak
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merkezi faal durumda hizmet vermektedir. Çalışmanın evrenini oluşturan bütün kayak merkezlerine
yönelik şikâyetlere ulaşılmış ve bu bağlamda tam sayım yapılmıştır.

Tablo 1. Türkiye'deki Kış Turizmi Merkezleri

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tripadvisor.com internet sitesinde kullanıcılar tecrübe ettikleri destinasyonları“1=berbat”,
“2=kötü”, “3=ortalama”, “4=çok iyi” ve “5=mükemmel” şeklinde kategorize edilen puanlar ile
değerlendirmektedir. Çalışmada ziyaretçilerin ilgili kayak merkezleri hakkındaki şikâyetleri
incelenirken, “1=berbat”, “2=kötü” ve “3=ortalama” kategorilerinde yer alan yorumlar değerlendirmeye
alınmıştır. Ortalama kategorisinin de analiz edilmesinin sebebi ise, ortalama puanı verilen yorumların
içerisinde memnun olunan şeylerin yanında memnun olunmayan şeylerin de olmasıdır. Bu kapsamda
ziyaretçilerin faal olarak hizmet veren 8 kayak merkezine 2011 ile 2018 tarihleri arasında yapmış
oldukları toplam 134 yorum (1=berbat, 2=kötü, 3=ortalama) incelenmiştir.

Veri Analiz Yöntemi
Türkiye’de faal olarak hizmet veren 8 kayak merkezine yönelik tripadvisor.com internet sitesinde
2011 ile 2018 tarihleri arasında yapılmış olan toplam 924 yorum içerisinden “berbat”, “kötü” ve
“ortalama” olarak değerlendirilen 134 yorum incelenmiştir. Ziyaretçilerin elektronik ortamda
(tripadvisor.com) kış turizmi merkezlerine yönelik yapmış oldukları şikâyetlerin analiz edilebilmesi
amacıyla içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yöntemi, verileri tanımlamayı, verilerin içerisinde gizli
olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmayı, verileri açıklayabilen kavram ve ilişkilere ulaşmayı hedefleyen
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259) bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileriyle özetlendiği
sistematik bir tekniktir (Büyüköztürk vd., 2016: 250).
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BULGULAR
Çalışmada Türkiye’de kış turizmi merkezlerine yönelik elektronik ortamda yapılan şikâyetler
incelenmiştir. Bu kapsamda incelenen şikâyetlere bakıldığında 2011-2018 tarihleri arasında toplam 924
yorum olduğu ve bu yorumların sadece %14.5’ inin (134 yorum) şikâyet içerdiği görülmüştür. Yapılan
içerik analizi sonucunda en sık tekrarlanan şikâyetlerin “Pahalılık (%21,1)”, “Kapasite Sorunu ve
Kalabalık (%20,5)” ve “Yönetim ve Organizasyon Eksikliği (%11,9)” olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
içerik analizi sonucunda ziyaretçilerin şikâyet sıklıkları Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Kış Turizmi Merkezlerine Yönelik Ziyaretçilerin Yapmış Oldukları Şikâyet
Sıklıkları
ŞİKÂYETLER
Pahalılık
Kapasite Sorunu ve Kalabalık
Yönetim ve Organizasyon Eksikliği
Bakım ve Onarım Eksikliği
Sosyal Alan Eksikliği
Ulaşım Zorluğu, Trafik ve Park Sorunu
Rüzgar, Sis, Tipi Sorunu
Ağaçlandırma Sorunu ve Betonlaşma
Temizlik Sorunu (Kirlilik)
Güvenlik Önlemleri Eksikliği
Yetersiz Kar Seviyesi ve Kalitesi
Eğitimsiz Personel Çalıştırılması
Tesislerin Sezonluk Olması
Yabancı Dilde Tanıtım Eksikliği
Alkol Satışının Olmaması
Çalışmayan Telesiyejler
Yabancı Dil Bilen Personel Eksikliği
Acil Sağlık Ekiplerinin Olmaması
TOPLAM

N
37
36
21
15
13
11
9
6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
176

%
21,1
20,5
11,9
8,5
7,4
6,2
5,1
3,5
2,9
2,2
2,2
2,2
1,7
1,1
1,1
1,1
0,6
0,6
%100

Pahalılık ile ilgili yapılan ziyaretçi şikâyetleri incelendiğinde:
“Yazık etmeyin kendinize günlerinize. Bir tane şirket tekeline almış tesisi insanları soyuyor
resmen para gelsin de gelenler ne yaparsa yapsın. Hafta içi ayrı hafta sonu ayrı sömestr tatilinde
ayrı fiyat uygulamasını hiçbir gerekçe ile açıklayamazsınız. Tesisin içine giremeden dışarıya
bırakacağınız araca bile para isteyen, yol kenarına bırakacağınız araca ceza yazılacağını
söyleyen zihniyet hakim burada.”

Şeklinde yorum yapıldığı görülmektedir.
En çok şikâyet alan konular arasında olan kapasite sorunu ve kalabalık ile yönetim ve
organizasyon eksikliği konularına yönelik şikâyetler incelendiğinde ise:
“Kar tesisi için fazlaca düzensiz ve sistemsiz bir tesis. Sırılsıklam oluyorsun ancak üzerini
değiştirebilecek tek bir alan bile yok. Burası İstanbul’a yakınlığı ile bilinen ve günübirlik
ziyaretlere oldukça açık bir yer iken tesisi daha işlevsel yapmayı düşünselermiş daha iyi
olurmuş. Çok keyifli bir yer olduğunu söyleyemem.”
“Belediyenin işlettiği pistte yürüyenler, geziye çıkanlar, kayak yapanlar, birbirine çarpanlar…
Büyük bir başıbozukluk var ve görevlilerin de umurunda değil. Sakın kayak yapmak için belediye
pistini kullanmayın. Paranıza yazık.”
“Pistler belediyenin fakat işletmeler belli ki at koşturuyorlar. Denetim yetersiz. Hepsinde
fiyatlar farklı farklı. Herkes hoca olduğunu söyleyip kayak öğretmeye çalışıyor. Fiyat listesinde
fiyat 2 kişi 240 yazıyor yüzünüze 300 fiyat söylüyor. Listeyi gösterince de eski fiyat listesi orada
kalmış diyor. Danışma masaları olmalı. İnsanlar geliyor ne yapacaklarını bilemeden oraya
buraya savruluyorlar gereksiz bir sürü para harcıyorlar. İhtiyacı olmadan malzeme satmak
isteyenlerin arasında sıkışıyorlar. Çocuğunu eğlendirmeye gelmiş günü zehir olup dönen çok
insan var. Yönlendirmeler eksik.”

Şeklinde yorumlar dikkat çekmektedir. Diğer şikâyet alan konulara bakıldığında ise ziyaretçi
şikâyet örnekleri aşağıdaki gibidir:
Sosyal Alan Eksikliği:
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“Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri, dağda doğru düzgün otel yok, akşamları bırak,
gündüz bile sucuk ekmek dışında bir aktivite yok, uluslararası snowboard turnuvası yapıldı
içmek istesen bir bardak sıcak şarap/bira yok, zirvelerden her hangi birinde bırakın bir çay
içmeyi tuvalet ihtiyacını giderecek alan yok.”

Ağaçlandırma Sorunu ve Betonlaşma:
“Dağ çıplak ve hiçbir doğal güzelliği yok. Pistler çok rüzgâr alıyor ve bu yüzden karlar uçuşarak
kayboluyor. Bence girmeye değmez.”

Bakım ve Onarım Eksikliği:
“Çocuklarım için gittim. Ama maalesef kayak merkezi ileri gitmediği gibi geri kalmış. Pistler
çok kirli ve bakımsız. Hele telesiyej ile çıktığımız cafe tam bir harabe. Böyle bir doğal güzelliği
elleriyle mahvediyor insanımız. Çok üzgünüm bir daha gitmem herhalde.”

Güvenlik Önlemleri Eksikliği:
“Hiç bir şekilde güvenlik önlemleri iyi değil. Kayak yapan ve yürüyen insanlar aynı yerleri
kullanıyor. Özellikle telesiyej çok güvensiz, durduğu zaman ani hareketle kalkıyor ve
düşebiliyorsunuz.”

Kayak merkezlerine gelen şikâyet içerikli yorumlar beş kategori altında Tablo 3’te
birleştirilmiştir.
Tablo 3. Kış Turizmi Merkezlerine Yönelik Şikâyetlerin Kategorilendirilmesi
ŞİKÂYET KATEGORİSİ
Yönetim sorunu
Pahalılık
Kapasite sorunu ve kalabalık
Hava muhalefeti
Personel sorunu
TOPLAM

N
84
37
36
13
6
176

%
47,8
21
20,5
7,3
3,4
%100

Yönetim ve organizasyon eksikliği, bakım ve onarım eksikliği, sosyal alan eksikliği, ulaşım
zorluğu, trafik ve park sorunu, ağaçlandırma sorunu ve betonlaşma, temizlik sorunu, güvenlik
önlemleri eksikliği, tesislerin sezonluk olması, yabancı dilde tanıtım eksikliği, alkol satışının
olmaması ve çalışmayan telesiyejler “Yönetim Sorunu” başlığı altında toplanmıştır.
Rüzgâr, sis, tipi sorunu ile yetersiz kar seviyesi ve kalitesi “Hava Muhalefeti” ; eğitimsiz
personel çalıştırılması, yabancı dil bilen personel eksikliği ve acil sağlık ekiplerinin olmaması
ise “Personel Sorunu” adı altında kategorilendirilmiştir.
Öte yandan “Pahalılık” ile “Kapasite Sorunu ve Kalabalık” kategorileri başlı başına diğer
başlıkları oluşturmaktadır.
Son olarak Tablo 3 incelendiğinde ziyaretçilerin kış turizmi merkezlerine yapmış oldukları
şikâyet içerikli yorumların çoğunun Yönetim Sorunu (%47,8) ‘ndan kaynaklı olduğu tespit
edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Müşteri memnuniyetinin belirleyicisi olan şikâyet, beklenti ile algılanan hizmet
arasındaki farktır. Turizm ürününün soyut ve heterojen olması, eşzamanlı olarak tüketilmesi,
dağıtım sürecinin tersine işlemesi ve satın alma karar sürecinin soyut bilgiler, vaatler ve sosyal
yorumlar gibi bilgiler ışığında gerçekleşmesi (Jeng ve Fesenmaier, 2002), şikâyet yönetimini
turizm için önemli bir konu yapmaktadır.
Elde edilen bulgular neticesinde ziyaretçilerin kış turizmi merkezlerine yönelik elektronik
ortamda yaptıkları şikâyet içerikli yorumların en çok pahalılık, kapasite ve yönetim
organizasyon konuları ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ziyaretçilerin faydamaliyet ilişkisi göz önüne alındığında ilgili destinasyonlarda sağlanan hizmetin yetersiz olduğu
algısının var olduğu söylenebilir. Ayrıca ziyaretçilerin kayak merkezlerinde özellikle hafta sonu
yaşanan kalabalık, pist yetersizliği ve altyapı sorunlarına yönelik şikâyetlerinin olduğu
belirlenmiştir. Bunun yanında ilgili kayak merkezlerine yapılan yatırımlara rağmen bir yönetim
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ve organizasyon problemi olduğu tespit edilmiştir. Bu tarz şikâyetler, tesislerin kurulum
aşamasında yapılacak doğru planlamalarla çözülebilirdi ancak şuan ise denetimlerin
çoğaltılması ve tesislerin başıboş bırakılmadan alanında uzman kişiler tarafından bilinçli bir
şekilde yönetilmesi önerilebilir.
Çalışma kapsamında ziyaretçilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri aktivitelerin
veya dinlenmek istediklerinde oturacak kafelerin olmayışı da bir diğer şikâyet konusu olarak
göze çarpmaktadır. Ziyaretçilerin tatil deneyimlerinden tam anlamıyla memnun kalabilmesi
açısından boş zaman değerlendirmeye yönelik bu tarz yatırımların oldukça önemli olduğunu
söylemek mümkündür. Bu nedenle betonlaşmaya gitmeden doğal görüntüyü bozmayacak
şekilde sosyal alanlar çoğaltılmalıdır. Ayrıca yapılan diğer şikâyet içerikli yorumlar göz önüne
alındığında bakım onarım ve güvenlik önlemlerinin eksikliği dikkat çekilmesi gereken
konulardır. Çünkü kış sporlarının insanların sakatlanma riskinin yüksek olduğu bir spor
olmasının yanı sıra, turizm talebinin de esnek olma özelliğinden dolayı güvenlik olmazsa olmaz
konulardan biridir. Kayak merkezlerinin bakımını düzenli yapacak, yenilenmesi gereken tesis,
tuvalet ve pistleri kontrol edecek ayrıca merkezlerin güvenliğini sağlayacak gerekli personeller
görevlendirilmelidir.
Ayrıca tanıtım ve personel yetersizliği konusu ivedilikle çözülmesi gereken bir başka
konudur. Uluslararası bir sektör olan turizmde özellikle yabancı turistler açısından yapılacak
olan tanıtımlar ve turistlere hizmet edecek olan kalifiye personelin olması önem arz eden diğer
bir husustur. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün gerekli
adımları atması önerilebilir. Kayak merkezlerinin yer aldığı bölgelerin ağaçlandırılması ise hem
karın pistlerde kalmasına hem de bölgenin göze ve ruha daha hoş gelecek bir manzaraya
kavuşmasını sağlayacaktır. Kış turizmi merkezlerinin bulunduğu alanların devlet tarafından
tamamen koruma altına alınması ve alan üzerine ortamın doğal florasına uygun erozyonu
önleyecek bitkilerin ekilmesi önerilebilir. Ulaşım zorluğu, giriş ve çıkışlardaki trafik sıkışıklığı
ve araçların park sorununu çözmek için ise kayak merkezlerinin doğal peyzajını bozmayacak
yeraltına gömülü katlı otopark alanlarının yapılması önerilebilir.
Çalışmanın sınırlılıklarından yola çıkarak ilerde yapılacak olan çalışmalara; Kültür ve
Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan ve 2018 yılı itibariyle faal olmayan kış turizmi merkezleri
aktif hale geldiğinde benzer bir çalışmaya dâhil edilebilir.
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ÖZET
Turizm endüstrisinin oluşturduğu tahribatın boyutları her geçen gün artmaktadır. Tahribatın
boyutlarının belirlenmesi ve önlemlerin alınması amacıyla çevreyi daha az tahrip edecek sürdürülebilir
turizm formları desteklenmektedir. Otel işletmelerindeki çevreye duyarlı uygulamalar sürdürülebilir
turizm çerçevesinde ele alınan temel konular arasındadır. Kayak merkezlerinde ise sürdürülebilir turizm
bağlamında çevreye duyarlı uygulamaların tercih edilmeye başladığı belirtilebilir. Kayak
merkezlerindeki çevreye duyarlı uygulamaların niteliği, ziyaretçilerin çevreye duyarlı uygulamalar
üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu ve bu uygulamaların temel kısıtlılıklarının neler olduğunun
tanımlanması ve açıklanması bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı derinlemesine görüşme, analiz yöntemi ise betimsel analiz yöntemidir.
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yer alan otel işletmelerinin çevreye duyarlı uygulamaları dar
bir çerçevede ele alması, çevresel bilinç noktasında işgörenlerde ve ziyaretçilerde önemli eksikliklerin
olması ve çevresel duyarlılığın bazı otel işletmelerinde ekonomik fırsatçılığa dönüştürülmesi
araştırmanın temel sonuçları olarak belirtilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Çevreye Duyarlı Uygulamalar, Palandöken Kayak Merkezi.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRACTICES IN SKI FACILITIES:
PALANDÖKEN SKIING CENTER SAMPLE
ABSTRACT
The destruction caused by the tourism industry is increasing day by day. Sustainable tourism forms that
will lessen the destruction are being supported in order to determine the dimensions of the environment
destruction and to take measures for them. Environmentally friendly practices in hotel managements are
among the main issues that are evaluated in the context of sustainable tourism. It can be stated that
environment-friendly practices have started to be preferred in ski resorts in the context of sustainable
tourism. The main purpose of this research is to describe and explain the nature of the environmentally
friendly practices at the ski resorts, the impact of the visitors on these environmentally friendly practices
and the underlying limitations of these practices. Qualitative research method is used in the research.
The data collection tool of this research is an in-depth interview and the analysis method is descriptive
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analysis method. The main results of this research can be indicated as; the hotel managements in
Erzurum Palandöken Skiing Center deal with environmentally friendly practices in a narrow frame,
there is a significant deficiency in the environmental consciousness of the visitors and the employees
and in some hotel managements the environmental sensitivity is transformed into economic
opportunities.
Key Words: Winter Tourism, Environmentally Friendly Practices, Palandöken Skiing Center.

GİRİŞ
Alternatif turizm seçeneklerinde kış turizminin yeri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Erzurum-Palandöken Kayak Merkezi de sahip olduğu olanaklar ve mevcut hali ile kış sporları
turizminde önemli bir işleve sahiptir. Kış turizminin en ilgi çekici yönü ise hiç şüphesiz kayak
sporudur. Bu talebi karşılamak için kurulan pek çok işletme zamanla hem rekabet için avantaj
sağlamak hem de farkındalık yaratmak amacıyla çevre dostu uygulamalara katılmaya
başlamıştır.
Bu araştırmada Palandöken kayak merkezinde faaliyet gösteren işletmelerin çevreye
duyarlı uygulamaların niteliği, bu uygulamaların ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığı
incelenmiş işletmeler açısından rekabet avantajı oluşturup oluşturmadığı ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Her sektörde olabileceği gibi turizm sektöründe de çevreye yönelik duyulan
kaygılar işletmeleri çevreye duyarlı uygulamalara yöneltebilmektedir. Çalışma sonucunda elde
edilen bulguların, kayak tesislerine çevre dostu uygulamalar hakkında yol gösterici olması
beklenmektedir.
Ayrıca işletmeciler tarafından kış turizminin yeni bir pazar fırsatı olarak görülüp
değerlendirilmesi ve konunun kış turizmi literatüründe zenginlik oluşturması beklenmektedir.
Turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, farklı bir konumlandırmaya gidebilmek,
karlılığı ve müşteri memnuniyetini artırabilmek çevreye duyarlı uygulamalara özen
gösterilmesi sayesinde gerçekleşebilecektir.
KIŞ TURİZMİ VE KAYAK SPORU
Kış turizmi, odağında kayak sporunun yer aldığı ve buna elverişli karlı, eğimli alanlara
yapılan seyahatleri, konaklama ve diğer hizmetlerden faydalanmayı kapsayan faaliyet ve
ilişkilerin bütünü olarak ifade edilebilir (Albayrak, 2013). Turizm çeşitlendirilmesi bağlamında
öne çıkan kış turizmine (Kozak ve Bahçe, 2009) bireylerin kış sporlarına aktif olarak katılma
eğilimleri (Kadıoğlu, 2017) ve gürültülü kent ortamından uzaklaşmak istemeleriyle gün
geçtikçe talep artmış, giderek ilgi çekici hale gelmeye başlamıştır (İlban ve Kaşlı, 2008). Bu
talebin artış göstermesinde en temel etken; kayak faaliyetleri neticesinde gelişen kış turizm
imkânlarının, maliyetler ve turistik ürün bileşenleri açısından rakip merkezlere kıyasla
rekabetçi bir yapıya sahip olmalarıdır (Koşan, 2013).
Dünya çapında birçok dağlık bölgede kış sporları turizmi o bölgenin gelişimine ve
ekonomik faaliyetlerin büyümesine katkıda bulunmaktadır (Claudet ve Ghantous, 2013).
Ziyaret edilen bölge açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturmakla birlikte (Unbehaun,
Pröbstl ve Haider, 2008) yatırım ve istihdam kaynağı oluşturmakta ve (İlban ve Kaşlı, 2008)
turizm faaliyetlerini yılın diğer aylarına yaymaktadır (Katkat ve Mızrak, 2006).
Kış turizmi kapsamında değerlendirilmeye başlanan alanlar ve hayata geçirilen tesisler
de her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmeye başlanmıştır. Temel eylemi kayak sporu
olan (Katkat ve Mızrak, 2006), ziyaretçilerine doğayla iç içe olma fırsatı da sağlayan bu tesisler
her yaşa ve kişiye uyum sağlamakta ayrıca buz pateni, snowboard, tırmanış gibi çeşitli spor
aktivitelerine katılma imkânı da tanımaktadır (Sağlık ve Kocaman, 2014). Yerleşim alanları,
pistler, mekanik tesisler, manzara, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel değerlerde kayak turizm
merkezlerinde önemli diğer unsurlardır (Yanık, 2016).
Hava ve iklim değişiklikleri kış turizmi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (Bank ve
Wiesner, 2011). Kış turizmi, kayak sporu için uygun kar koşullarına bağlıdır (Elsasser ve Bürki,
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2002). Kar kalınlığı, karın yerde kalması gibi unsurlar kayak sporunun uygulanabilirliği
açısından önemlidir (İbret, 2006). Ayrıca kayak merkezinin topografik durumu ve
erişilebilirliği aynı zamanda eğlence merkezleri, manzarası ve kültürel değerleri turistik ürünün
cazibesini artıran önemli unsurlardır (Kazan, Hobikoğlu, Karademir, Dalyancı ve Turguter,
2015).
Kayak merkezlerinin potansiyelin değerlendirebilmesi için ayrıca konaklama ihtiyacının
ve ulaşımın sağlanması da önem teşkil etmektedir. Ulaşıma sürekli açık bulundurulacak
karayolu ve havaalanı hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanında yiyecek içecek ve eğlence
işletmelerinin bulundurulması da o bölgenin çekiciliğini artıracak temel unsurlardır (Kardeş ve
Kındır, 2017).
KAYAK
TESİSLERİNDE
ÇEVREYE
DUYARLI
UYGULAMALAR
VE
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ
Turizm endüstrisi dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olarak hizmet üretirken aynı
zamanda doğal çevreye de zarar vermektedir (Emeksiz, 2007). 20. yüzyılın başlarından bugüne
küresel ısınmanın artmasının, iklim değişikliğinin, hava kirliliğinin, sanayileşmenin kar
örtüsünü olumsuz yönde etkilediği yadsınamaz bir gerçektir (Demiroğlu, 2015).
Bu kapsamda diğer otel işletmeleri gibi kayak merkezlerinde de çevreci faaliyetlere
yönelim artmaya başlamıştır. İşletmeler artık çevreye duyarlılık yönündeki uygulamaları bir
tehdit ve maliyet unsuru olarak görmekten ziyade bir fırsat olarak değerlendirmekte (Lee vd.,
2006), ziyaretçilerin beklentilerinin karşılanması, rekabet avantajı elde etmek, tanıtım ve
reklam çalışmalarında bir adım önde olmak amaçlarıyla, çevre dostu uygulamalara daha fazla
özen göstermeye çaba sarfetmektedirler (Yılmaz, Özok ve Erdem, 2016).
Turizm sektöründe doğal ve kültürel özelliklerin ön plana çıkmasıyla, kış turizmi
faaliyetleri için uygun, engebeli ve yağış alan alanların önemi giderek artmaktadır (Muhacir ve
Yaman, 2016). Bu bağlamda kış turizmi açısından en çok ilgi çeken yerlerden birisi olan
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi de, Türkiye’nin en uzun pistli, en yüksek irtifalı ve en
uzun sezonlu kayak merkezi olma özelliğine sahip (İlban ve Kaşlı, 2008) kış turizmi için
öncelik ve önem arz eden tesislerinden bir tanesidir (Katkat ve Mızrak, 2006). Ülkemizde
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgeli konaklama işletmelerine
“Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız)” sertifikası verilmektedir. Erzurum’da bu
sertifikaya sahip iki adet yeşil belgeli otel bulunmaktadır. Bu uygulama ile enerji, su
kullanımında tasarruf edilmesi, atık miktarının azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması,
tesisin çevreye uyumu, çalışanların çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesi ve ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması amaçlanmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2015).
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kış turizmi kapsamında
hizmet veren oteller oluşturmaktadır. Bölgede yer alan 5 otel işletmesinden (Türkiye Kültür
Portalı, 2017) görüşme talebimize olumlu cevap veren 4 otel işletmesi yöneticisi ile
görüşülmüştür. Araştırma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmıştır. Nitel
araştırma; insanların olaylara hangi anlamları yükledikleri, olayları nasıl niteledikleri ile
ilgilenmektedir (Özdemir, 2010).
Veri Toplama Yöntemi
Elde edilen veriler derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Derinlemesine
görüşme açık uçlu ve keşif amaçlı bir yöntemdir (Baş ve Akturan, 2013). Görüşme yapılacak
otel işletmeleri randevu alınarak ziyaret edilmiş ve hazırlanan sorular, yarı-yapılandırılmış
görüşme formları kullanılarak katılımcılara iletilmiştir. Görüşmeler katılımcının çalıştığı otel
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işletmesinde, sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama 25-40 dakika
sürmüş, otel yöneticilerinin izni alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra
çözümlemeleri yapılmıştır. Çalışmaya katılan 4 otel yöneticisi O1, O2, O3 ve O4 şeklinde
kodlanmıştır.
Veri Analiz Yöntemi
Otel yöneticilerinin kayak merkezlerindeki çevreye duyarlı uygulamalara ilişkin görüşleri
betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz var olan durumu
belirlemeye yönelik yapılan analiz türüdür (Karakaya, 2012).
BULGULAR
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yer alan otellerin çevreye duyarlı
uygulamalarını kapsayan bu araştırmaya katılan otel yöneticilerinin demografik bilgileri Tablo
1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Mülakatçı 1

Yaş
34

Eğitim Durumu
Lisans

Görevi
Satış ve Pazarlama Müdürü

Çevreye Duyarlı Otel
Sertifikası Var mı?
Evet

Mülakatçı 2

39

Lisans

Ön Büro Müdürü

Hayır

Mülakatçı 3

40

Lise

Operasyon Müdürü

Evet

Mülakatçı 4

49

Lisans

Ön Büro Müdürü

Hayır

Kayak merkezlerinde sürdürülebilir turizm bağlamında uygulanan çevreye duyarlı
uygulamalar hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Çalışmaya katılan otel işletmelerinden ikisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen
“Yeşil Yıldız” çevreye duyarlı otel belgesine sahiptir. Diğer iki otelin bu belgesi olmasa da
çevreye duyarlı uygulamalar konusunda duyarlılık sahibi oldukları belirtilebilir.
Katı atıkların toplanması, ayrıştırılması ve dönüştürülmesinin çevreye duyarlılığın önemli
kriterleri arasında olduğu katılımcılar tarafından iletilmiştir. Ayrıca sıvı atıkların arıtılması ve
dönüştürülmesinin çevreye duyarlılık anlamında dikkat edilmesi gerektiği üzerinde
durulmuştur. Katılımcıların vurguladıkları diğer hususlar ise yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı, eko etiketleme, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen ortak projelerdir.
Bu hususlarda otel işletmesi yöneticileri fikirlerini şu şekilde ifade etmişlerdir;
“ Tesisimizde arıtma sistemimiz var, suyumuzu kendimiz arıtıyoruz. Belediyeler tarafından
kurulan atık yağ depoları mevcut, otelin atık yağlarını buraya gönderiyoruz. Karton, plastik
kasa gibi atıkları toplayıp, geri dönüşüm yapan firmalara gönderiyoruz. Televizyon
kumandalarında kullanılan pilleri de atık pil biriktirme kutularında biriktiriyoruz, bu pilleri
Belediye veya Aile Politikalar Müdürlüğü’nden yetkililer periyodik olarak götürüyorlar (O1).”
“Otellerimizde ürünlerin tedariki aşamasında daha çok çevreye zarar vermeyen doğal ürünleri
tercih ediyoruz. Diğer taraftan otelimizde katı atıklar ayrıştırılıyor, bu uygulamayı personel
girişinde görmeniz mümkün. Cam, plastik vb. malzemeler geri dönüşüme kazandırılmak için
ayrı kutularda toplanıyor ve ayrıştırılıyor. Eskiden plastik kapakları topluyorduk ve elde
ettiğimiz geliri sosyal sorumluluk projelerine aktarıyorduk. Şu anda cam şişe kullandığımız için
artık kapak toplamıyoruz (O2).”
“Otelimiz Yeşil Yıldız belgesine sahip bir oteldir. Yeşil Yıldız yerli turiste çok bir şey ifade
etmiyor. Örneğin tuvaletlerde su tasarrufu için kullanılan düğmelerin ne anlama geldiğini
bilmeyen misafirler var. Fakat yabancı turistler çevreci uygulamalar hakkında bilgi sahibi ve
ilgili (O3).”
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“Temizlik ve bakım ürünlerinde doğal malzemelerin kullanılmasına özen gösteriyoruz.
Kullanım süresi dolan sıvı yağları depoluyoruz ve daha sonra anlaşmalı firmalar aracılığıyla
dönüştürülmesini sağlıyoruz (O3).”
“Çevre koruma konusunda kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapıyoruz.
Örneğin, Tema vakfı ile ortak projeler yürütüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ile otelin
çevresini ağaçlandırmak için çalışmalar başlattık (O2).”
Ziyaretçilerin çevreye duyarlı uygulamalar üzerinde ne gibi etkisi olduğunu
düşünüyorsunuz?
Yeşil yıldıza sahip otellerin çevreye duyarlı ziyaretçiler tarafından daha fazla tercih
edildiği araştırmaya katılan otel yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Katı atıkların
ayrıştırılması, tesisteki hijyen koşulları, tesiste kullanılan malzemelerin doğa ile uyumlu olması
çevre konusunda belirtilen temel hususlardır. Katılımcılar, kayak merkezi ziyaretçilerinin
çevreye karşı duyarlı oldukları ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma
konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurgulamışlardır. Buna ek olarak çevre konusunda
misafirlerin duyarlı olmaları, otel işletmelerini de çevreye duyarlı uygulamalar ile ilgili
hassasiyet göstermeye zorladığı, ifade edilen diğer bir konudur. Bu görüşün aksine çevreye
duyarlı uygulamaların ziyaretçilerin temel öncelikleri olmadığı, otelin hizmet kalitesine (pist
uzunluğu, kar kalitesi, konfor vb.) daha fazla önem verildiği bazı katılımcılar tarafından
belirtilmiştir. Ziyaretçilerin ağacın fazla olduğu orman alanları içerisinde kayak yapmayı tercih
ettikleri kayak merkezi yöneticileri tarafından vurgulanmıştır. Yukarıda belirtilen unsurlar ile
ilgili katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
“Tesisin yeşil yıldızlı olması çevreye duyarlı misafirler için artı bir puan olacaktır. Fakat bu
konu misafirlerin genellikle temel önceliği olmuyor. İlk tercihleri otelin piste yakın olması,
işletmenin marka bir otel olması, otelin konforu, fiyatı, eğlence, spa vb. hizmetlerin kalitesi gibi
konulardır (O1,O4).”
“Ziyaretçiler, gelecek nesillere daha iyi çevre bırakmak konusunda genel anlamda bilinçliler.
Bu bilinç düzeyi de işletmeleri çevreye duyarlı uygulamaları hayata geçirmeye zorluyor. Ayrıca
ziyaretçileri çevreye duyarlı uygulamalar konusunda bilgilendirince daha olumlu tepkiler
verebiliyorlar. Diğer taraftan Türk ziyaretçiler çevre konusundaki isteklerini, yabancı
ziyaretçilere göre daha fazla oranda otelimize iletiyor (O2,O3).”
“Çöplerin ayrıştırılması, hijyen, kullanılan malzemelerin doğa ile uyumlu olması en fazla
bilinen çevreye duyarlı uygulamalardır. Biz bu konularda danışman firmalarla iş birliği
yapıyoruz. Eksik yönlerimizi düzeltmemize yardımcı oluyorlar. Ayrıca çevre ve iş güvenliği ile
ilgili güncel yasal mevzuat hakkında bize bilgi ve destek veriyorlar (O1)”
“Ağaçlandırmanın fazla olduğu alanlar ziyaretçilerin kayak yapmak istedikleri alanlardır.
Bunun nedeni ağaçların rüzgârı kesmesidir. Örneğin; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi ormanla
kaplı kayak merkezine iyi bir örnektir. Biz firma olarak orman alanlarına hassasiyet
gösteriyoruz. Yeni dikilmiş küçük ağaçların arasında kaymak yasak, bu bölgeleri tel örgü ile
kapatıp, geçişleri yasaklıyoruz. Ayrıca, bölgenin yapısı gereği sadece çam ağacı dikilebiliyor
(O2).”
Kayak merkezlerinde sürdürülebilir turizm bağlamındaki çevreye duyarlı
uygulamalar finansal ve diğer açılardan sorun oluşturur mu? Bu uygulamaları hayata
geçirmenin kısıtlılıkları nelerdir?
Palandöken kayak merkezindeki çevreye duyarlı uygulamaların özellikle finansal açıdan
işletmelere sorun oluşturduğu ve yüksek maliyetlere katlanıldığı ifade edilmiştir. Bu durumun
temel nedeninin ise doğal ve çevreye duyarlı ürünlerin fiyatlarının yüksekliği olarak
belirtilmiştir. Aksine bazı işletmeler ise bu uygulamaların maliyetli olsa da sorun
oluşturmadığını ve işletmenin tercih edilebilirliğine ve tanıtımına katkı sağladığını ifade
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etmişlerdir. Diğer taraftan çevreci uygulamaları benimseyen otel işletmelerine kamu kurumları
tarafından teşvikler verildiği ve finansal sorunların bu sayede çözüldüğü katılımcılar tarafından
ifade edilen diğer bir husustur.
Ziyaretçilerin ve işgörenlerin çevre bilinci konusundaki yetersizlikleri çevreye duyarlı
uygulamalar bağlamında en önemli kısıtlılık olarak belirtilmiştir. Bu sorunun ise bilinçlendirme
ve çevre eğitimi yoluyla aşılabileceğinin üzerinde durulmuştur. Ayrıca Palandöken Kayak
Merkezi’nde yer alan alanların farklı kamu kurumlarına ait olmasının, çevre ve diğer konularda
prosedürlerin uzamasına neden olduğu vurgulanmıştır. Belirtilen konularda katılımcıların genel
görüşleri ise şu şekildedir;
“Çevreye duyarlı uygulamalar ister istemez belli bir maliyete katlanmayı gerektirir. Çünkü bu
uygulamaların gideri çok yüksek. Örneğin; 2 liralık bir ürün doğal olduğu için 3 liraya
çıkabiliyor. Fakat biz bu durumdan memnunuz, kalite standardımızdan ödün vermiyoruz ve oda
fiyatlarımızı da bu maliyetlere göre belirliyoruz (O4).”
“Çevreye duyarlı uygulamalar kesinlikle sorun oluşturmaz. Örneğin biz “çevreciler kulübü”
adında bir kulüp oluşturduk. Bu kulüp Palandöken’de ağaçlandırma vb. çevreyi koruyan
etkinlikler düzenliyor. Bu sayede çevre ile ilgili projeler hayata geçmiş oluyor ve bu durum hem
otelin kamuoyunda tanıtımına hem de doğayı sahiplenmeyi seven insanlarda merak
uyandırarak otelin tercih edilmesine katkı sağlıyor (O2).”
“Çevre konusunda en önemli kısıtlılık iş görenler ve ziyaretçilerdeki bilinç düzeyi eksikliğidir.
Örneğin; bir ziyaretçi çok rahat bir şekilde yediği bir ürünün ambalajını piste atabiliyor. Genel
anlamda çevre konusunda insanların üzerine ölü toprağı serilmiş durumda ve yeni bir
uygulamayı kabul etmemekte ısrar ediyor, alışkanlıklarımızı değiştiremiyoruz. Bu noktada
işletmelerin işgörenlere ve ziyaretçilere çevre konusunda eğitim vermesi önerilebilir (O1,O3).”
“Palandöken’de maalesef arazilerin sahipliğinin farklı kurumlarda olması çevre konusunda
ortak karar almayı engelliyor ve bu durum prosedürlerin uzamasına neden oluyor (O2).”
Kayak merkezlerindeki çevreye duyarlı uygulamaların ziyaretçi sayısının artması ve
rekabet avantajı sağlama konularında nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorsunuz?
Kayak merkezlerindeki çevreye duyarlı uygulamaların ziyaretçi sayısını artıracağını düşünen
katılımcıların yanında farklı nedenlerden dolayı herhangi bir etkisinin olmayacağını savunan
katılımcılar da vardır. Katılımcılar, yeşil yıldız sahibi otel işletmelerinin çevreye duyarlılığını
reklam ve tanıtım unsuru olarak kullandıklarından, ziyaretçilerin zihninde bilinçli bir işletme
algısı oluştuğunu ve ziyaretçi sayısının doğal olarak arttığını ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar
ise bu durumun tam aksini düşünmekte ve çevreye duyarlı uygulamaların misafir sayısını
artırmadığını savunmaktadırlar. Bu durumun nedeni olarak ise kayak merkezlerinde çevre
duyarlılığının konaklama tesisi seçiminde çok az etkisinin olduğu ve kayak merkezlerini
nispeten orta yaşlı yetişkinlere göre daha az çevre duyarlılığına sahip gençlerin tercih etmesi
olarak gösterilmiştir.
Çevreye duyarlı uygulamaların turizm faaliyetlerine farklılık ve özgünlük kattığını ifade
eden otel yöneticileri, bu durumun rekabet avantajı sağladığını ifade etmişlerdir. Palandöken
Kayak Merkezi özelinde ise rekabet avantajı sağlamanın yolunun tesis içerisinde ağaçlık ve
ormanlık alanların yoğunluğundan geçtiği belirtilmiştir. Fakat kayak merkezindeki tesislerin
sahip olduğu ormanlık alanların nispeten eşit dağılım gösterdiği için bu durumun rekabet
avantajı sağlamayacağını bazı katılımcılar vurgulamışlardır. Katılımcıların yukarıda bahsedilen
konulardaki görüşleri şöyle açıklanabilir;
“Yeşil yıldız kayak merkezleri açısından kesinlikle rekabet avantajı yaratır. Ziyaretçiler, yeşil
yıldız sahibi otellerin nispeten kaliteli olduğunu düşünmektedir ve bu durum işletmeye farklılık
ve özgünlük katar. Dolayısıyla bu tip oteller daha fazla ziyaretçi tarafından tercih edilirler (O1,
O3).”
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“Yeşil yıldızın ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkilediğini düşünmüyoruz. Örneğin otel olarak
yaptığımız bir araştırmada çevre duyarlılığın konaklama işletmesi seçiminde çok az etkisinin
olduğunu belirledik. Bu araştırmaya göre çevre duyarlılığı otel seçimini belirleyen etkenler
arasında sonlarda yer alıyor (O4)”
“Palandöken Kayak Merkezi’nde ziyaretçilerin nispeten daha genç yaştaki turistlerden
oluşması nedeniyle, çevre duyarlılığının orta ve uzun vadede ziyaretçi sayısını çok fazla
etkilemeyeceğini düşünüyorum (O2).”
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kayak merkezlerindeki çevreye duyarlı uygulamaların niteliği, bu uygulamaların
ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığı ve işletmeler açısından rekabet avantajı oluşturup
oluşturmadığı bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırma sonucunda Palandöken Kayak
Merkezi’ndeki otel işletmelerinin katı atıkların yeniden kazanılmasını sağlayan projeleri
destekledikleri söylenebilir. Sıvı atıkların arıtılması ve doğal ürünlerin tercih edilmesinde
özellikle yeşil yıldıza sahip iki otel ön plana çıkmaktadır.
Diğer taraftan bazı tesislerin yeşil yıldıza sahip olmasının, rekabet avantajı sağlayarak
ziyaretçi sayısını artırdığı ve kaliteli tesis imajı oluşturduğu söylenebilir. Fakat yeşil yıldıza
sahip bazı otellerin “çevre oportünizmi“ yaparak bu durumu fırsatçılığa dönüştürdüğü
belirtilebilir. Fahiş fiyatlara sahip çevreye duyarlı oteller bu noktada örnek olarak gösterilebilir.
Ayrıca bölgedeki bazı yeşil yıldızlı otellerin çevresel tahribat oluşturacak ve küresel ısınmaya
neden olacak “suni karlama” yöntemlerini tercih etmesi, çevresel sürdürülebilirlik açısından
olumsuz olarak nitelendirilebilir.
Son olarak, Palandöken Kayak Merkezi’nde çevreye duyarlı uygulamalar konusunda en
önemli kısıtlılığın işgörenler ve ziyaretçilerdeki bilinç düzeyi eksikliği olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan, ziyaretçileri ve işgörenleri çevre konusunda bilinçlendirince daha olumlu
tepkiler verildiği ifade edilmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmada kış turizm merkezlerinde yer alıp tüm yıl faaliyetine devam eden dört ve beş yıldız
statüsündeki konaklama işletmelerinin, bunu nasıl başardıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’de tam anlamıyla aktif halde olan sekiz kış turizm merkezinde yirmi adet dört ve beş yıldız
statüsünde konaklama işletmesi bulunmaktadır ve bunların on biri tüm yıl faaliyetine devam etmektedir.
Amaç doğrultusunda on bir işletmenin yönetim kademesinden temsilcilerine yarı yapılandırılmış
mülakat formu e-posta yoluyla ulaştırılmış olup, altısından dönüş alınabilmiştir. Yapılan
değerlendirmelerle işletmelerin pazar bölümlendirme, ürün çeşitlendirme ve özellikle de gruplara
yönelik fiyat farklılaştırma (sabit fiyat anlaşmaları, grup indirimleri, paket fiyatlama vb.) stratejilerini
uyguladıkları ve bu şekilde kendileri için sezon dışı olarak isimlendirilen yaz sezonunda da ortalama
%50 doluluk oranını yakaladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yaz sezonu boyunca üretim
süreçlerinde de değişiklikler yaşanmaktadır. Üretim süreçlerinde yapılan değişiklikler maliyeti azaltma
üzerine yoğunlaşmış olup, personel sayısında azaltma yönündeki değişiklik tek bir işletme haricinde
tüm işletmeler tarafından uygulamaya koyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, kış turizmi, kış turizm merkezi, mevsimsellik, konaklama işletmesi,
Türkiye.

SUMMER STRATEGIES OF WINTER HOTELS
ABSTRACT
In this research, it was aimed to evaluate how four and five star accommodation enterprises in
winter tourism centers were managed to stay open in summers. In Turkey, there are twenty 4 and 5 star
hotels in eight actually active winter tourism centers. Eleven of them continue to operate throughout the
year. A semi-structured interview form was sent by e-mail to the representatives of the management
level from eleven enterprises, and six of them returned. Findings was displayed that businesses have
achieved strategies such as market segmentation, product diversification and especially price
discrimination (fixed price agreements, group discounts, package pricing, etc.), and thus they have
reached an average occupancy rate of 50% in the summer season, which is called off season for them.
There are also changes in the production processes during the summer season. Changes in production
processes have focused on cost reduction, and the change in the number of personnel is being put into
practice by all enterprises with the exception of a single one.
Keywords: Strategy, winter tourism, winter tourism center, seasonality, accommodation enterprise,
Turkey.

GİRİŞ
Her sektörde belirli ölçüde etkili olan mevsimsellik olgusu turizm sektörünün temel
özelliklerinden birisi durumundadır. Sektörün bir gerçeği olarak mevsimsellik her bir
destinasyon için farklı nedenlerle farklı zaman dilimlerinde kendisini göstermektedir. Örneğin
Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa destinasyonlarında turizm talebi yaz aylarında yoğunlaşmakta
iken kış aylarında düşüş yaşanmaktadır. Bu durumun tüm destinasyonla birlikte ağırlıklı olarak
konaklama işletmelerini olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir.
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Destinasyonlar ve konaklama işletmeleri çeşitli stratejiler geliştirerek turizm talebini on
iki aya yaymak için mücadele sergilemektedirler. Bu stratejilerden birisi de ürün çeşitlendirme
veya alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi olarak öne çıkmaktadır. Bu olanakların
içerisinde kış turizmi yüksek gelirli talep oluşturması sebebiyle önemli bir seçenek olarak
görülmektedir. Makro destinasyonlar (Türkiye) mikro destinasyonlar (kış turizm merkezleri)
sayesinde mevsimselliğin etkilerini kısmen de olsa ortadan kaldırma imkânı
yakalayabilmektedirler.
Kış turizm merkezleri turizm talebini on iki aya yayma mücadelesinde makro
destinasyonlara fayda sağlarken kendi içlerinde ise mevsimsellik olgusuyla yüz yüze
kalmaktadırlar. Kış turizm merkezlerinde yer alan konaklama işletmelerinin bir kısmı yaz
mevsiminde kapanmakta ve bundan dolayı birçok olumsuzlukla bir sonraki kış mevsiminde
tekrar faaliyetine devam etmek zorunda kalmaktadır. Bazıları ise tüm yıl faaliyetine devam
etmektedir.
Bu araştırma, Türkiye’de kış turizm merkezlerinde tüm yıl faaliyetine devam eden
konaklama işletmeleri üzerinden yürütülmüş olup, kış mevsimi dışında faaliyete devam
etmeyenlere kıyasla farklı uygulama ve bakış açılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
KIŞ TURİZMİ ve MERKEZLERİ
Kış turizmi yüksek rakımlı ve karlı alanlarda gerçekleştirilen, turizm hareketliliğini on iki
aya yaymak adına önemli bir alternatif turizm türü olarak ifade edilebilir. Kış turizminin
odağında kayak sporunun olduğu birçok kesim tarafından belirtilmesine (İncekara, 1998; İlban
ve Kaşlı 2008; Koşan, 2016) rağmen, yüksek rakımlı alanların temiz havası ve doğası, bitki ve
hayvan varlığı, şehrin karmaşasından uzak ve otantik ortamı kayak severler dışında farklı
beklentileri olan kesimlerinde ilgisini çekebilecek düzeydedir. Söz konusu alanlarda kış
mevsimi dışında spor ve kamp, toplantı organizasyonu, flora ve fauna gözlemciliği, trekking,
fotoğrafçılık, jeep safari gibi alternatif turizm faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Öyle ki kış
turizminin ilk olarak 1864 yılında İsviçre Saint Moritz’de Kulm Hotel yöneticisi olan Johannes
Badrutt’un kar manzarası seyri için insanları davetiyle başladığı ifade edilmiştir (TÜRSAB,
2014).
Bir Bahsin Sonucu Kış Turizmi
1864
sonbaharında
Johannes
Badrutt, Saint Moritz’deki Kulm
Otel’de dört İngiliz misafiriyle ateşin
yanında oturuyordu. Badrutt, gün
boyunca güneş ışınlarına maruz
kalmış ve karla kaplı manzaraya
sahip kış huzuru (kış ilçesi) fikrinde
ısrarcıydı. “Yeryüzünde cennet”.
İngilizler, karanlık ve soğuk kışları
çok iyi bildikleri için inandırıcı
bulmadılar.
Bu sohbet efsanevi bir bahisle
sonuçlandı. Badrutt, dört kişinin
aralık ayında tekrar gelmeleri
gerektiğini ve memnun kalmazlar ise

Kulm Hotel
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seyahat masraflarını karşılayacağını
ileri sürdü. İngilizler geri döndüler ve
paskalyaya kadar kaldılar. Badrutt
bahsi kazandı ve (en azından İsviçre
Alplerinde) kış turizmi başladı.

Johannes Badrutt
Kaynak: www.kulm.com

Kış turizminin gerçekleştirildiği yüksek rakımlı ve karlı alanlar; ziyaretçilerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere pist ve mekanik tesisler, ulaşım hizmetleri, yiyecek içecek,
eğlence ve konaklama işletmeleri ile donatılmış kış turizm merkezi veya kış sporları merkezi
olarak isimlendirilen destinasyonlardır. Kış sporları merkezi olarak da isimlendirilmesinin
nedeni, bu alanların ağırlıklı olarak kayak sporu ile ilgilenenler tarafından kullanılmasıdır.
Tablo 1. Türkiye Faal Kış Turizm Merkezleri
Yatak Kapasitesi
No

Turizm Merkezi

1
2
3
4
5

Mevcut Mekanik Tesisler
Kapasite
Uzunluk
Adet
(kişi/saat)
(m.)

Mevcut

Hedef

Erzurum Palandöken Kış
Sporları TM

2466

8850

19

24563

22018

Bursa Uludağ 2. Gelişim
Bölgesi TM

2250

3500

22

15000

16145

1713

4000

14

10000

10380

1000

6000

13

19300

21832

1217

1300

6

5639

5983

Bolu Köroğlu Dağı TM
Kayseri Erciyes Kış Sporları
TM
Kastamonu-Çankırı Ilgaz Kış
Sporları TM

6
7

Kocaeli Kartepe TM
Kars Sarıkamış Kış Sporları TM

800
833

1000
12000

4
4

6400
5348

3250
6263

8

Isparta Davraz Dağı Kış
Sporları TM

467

1600

4

3800

3621

Kaynak: yigm.kulturturizm.gov.tr

Türkiye faal durumda sekiz, günübirlik kayak merkezleri de dahil olmak üzere elli bir kış
turizm merkezi sayısıyla dünyada on sekizinci sırada bulunurken, Japonya, Almanya ve ABD
sırasıyla ilk üç konumundadır. Dünya genelinde 2000’in üzerinde kış turizm merkezi
bulunurken, bu sayının %36’sı İsviçre, Fransa, Avusturya ve İtalya boyunca uzanan Alplerde
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yer almaktadır. Özellikle Fransa ve Avusturya bir milyonu aşan ziyaretçi çeken on dörder kış
turizm merkezine ev sahipliği yapmaktadır (TÜRSAB, 2014).
TURİZMDE MEVSİMSELLİK
Turizm sektörünün karakteristik özelliklerinden birisi olan mevsimsellik; ziyaretçi
sayıları, ziyaretçilerin geceleme sayıları, ziyaretçi harcamaları, ulaşım yollarındaki yoğunluk,
personel sayıları ve çekim yerlerine giriş gibi unsurlarda geçici dengesizlik hali olarak
tanımlanmaktadır (Butler, 2001). Mevsimselliğin nedenleri üzerine çeşitli sınıflandırmalar
yapılmış olmakla birlikte, en genelleyici ve kabul gören sınıflandırma doğal mevsimsellik ve
kurumsal mevsimsellik şeklinde yapılmaktadır (BarOn, 1975; Hartman, 1986). Doğal
mevsimsellik döngüsel vaziyette olan iklim koşulları (sıcaklık, yağış, rüzgâr, gün ışığı)
kaynaklı iken, kurumsal mevsimsellik ise bir toplumun sosyal norm ve uygulamalarını yansıtan
dini, etnik, kültürel, sosyal, ekonomik unsurlarına dayanan okul ve endüstriyel tatiller
kaynaklıdır (Higham ve Hinch, 2002). Mevsimselliğin çeşitli nedenlerini aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür (BarOn, 1999):
 Turistik bölgedeki ve/veya turist gönderen bölgedeki iklim koşulları,
 Okul ve diğer tatil kısıtlamaları,
 Özel çekim gücüne sahip olaylar ve destinasyonlar (Festivaller, konferanslar, fuarlar,
turlar vb.)
 Yasam biçimleri
 Ulaştırma, konaklama, tur operatörleri gibi turizm işletmelerinin fiyatlandırma ve satış
geliştirme politikaları.
Bir dengesizlik hali olan mevsimsellik sektör adına birçok olumsuzluğu ortaya
çıkarmaktadır. Mevsimsellik denildiğinde özellikle talebin düştüğü, düşük sezon olarak
isimlendirilen zaman dilimi akıllara gelmektedir. Oysa talebin belirli zaman dilimlerinde
yoğunluk göstermesi de göz ardı edilemeyecek olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Düşük
sezon veya yüksek sezon fark etmeksizin, mevsimsellik olgusu destinasyon ve tüm paydaşlar
üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Araştırma konumuz olan konaklama işletmeleri üzerindeki
olumsuz etkileri ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Ulama, 2008):
 Yüksek sezonda aşırı kalabalık ve aşırı iş yükü,
 Düşük sezonda işletmenin faaliyet düzeyini azaltma veya işletmeyi kapatma
zorunluluğu,
 Sabit maliyetleri yüksek sezonda elde edilecek gelirlerle karşılama gerekliliği,
 Esnek olmayan ve genellikle alternatif kullanım alanı bulunmayan işletme
varlıklarından eksik yararlanma,
 Düşük sezon dönemlerinde eksik kapasite kullanımı ve düşük kârlılık,
 Nakit akımı sorunları,
 Yatırımcıları ve kredi verenleri cezbetme güçlüğü,
 Mevsimlik ve yarı zamanlı personel çalıştırma ihtiyacı,
 Nitelikli personel bulma ve elde tutma zorluğu,
 Kalıcı personel eksikliği nedeniyle mal ve hizmet kalitesi standartlarının düşmesi.
Yukarıda görüldüğü gibi varlığını devam ettirme ve kar sağlama amacında olan
konaklama işletmelerinin en büyük mücadelelerinden birisi sektörün mevsimsel karakter
taşımasıdır. İşletmeler mevsimselliğin getirdiği olumsuzluklardan olabildiğince az etkilenmek
için arz ve talep arasında denge kurmak zorundadırlar. Kuşluvan ve Kuşluvan (1998) arz ve
talep arasında dengeyi sağlayabilmek için uygulanabilecek stratejileri mikro ve makro olmak
üzere iki başlıkta toplamıştır. Makro stratejiler kamu yönetimlerinin sorumluluk alanına
girerken, işletmelerin uygulayabileceği stratejiler mikro stratejiler başlığı altında toplanmıştır.
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Tablo 2. Mevsimselliğin Yönetimi İçin Mikro (İşletme) Stratejileri
Arz Kapasitesini Uyarlamaya Yönelik
Stratejiler

Talep Seviyesini Değiştirmeye Yönelik
Stratejiler

Hizmet zamanını ve yerini değiştirme

Ürün karmasını değiştirme

Üretken kapasiteyi zorlama veya uyarlama

Fiyat farklılaştırma

Üretken kapasitenin kiralanması veya paylaşılması
Tüketici katılımının arttırılması
Geçici veya yarı zamanlı personel çalıştırma
Çalışanların çok yönlü eğitimi
Personel için çalışma saatlerinin planlanması
Rezervasyon sistemi ve kapasite fazlası
yer ayırma
Düşük sezonda bakım, onarım ve eğitim

Tutundurmaya ağırlık verilmesi
Pazar farklılaştırma

Kaynak: Kuşluvan ve Kuşluvan, 1998: 24

Özellikle alternatif turizm türleri hem destinasyonlar açısından hem işletmeler açısından
mevsimsellik sorununu ortadan kaldırmak için büyük önem arz etmektedir. Örneğin Akdeniz’e
kıyısı olan destinasyonlar için kitle turizmi ağırlıklı mevsimsel talep yoğunlaşması kongre, kış,
sağlık turizmi gibi alternatif turizm türleriyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma ile kış turizm merkezlerinde yer almasına rağmen kendileri için sezon dışı
olarak ifade edilen yaz sezonunda da faaliyetine devam eden, mevsimsellik sorununu kısmen
de olsa çözüme kavuşturmuş konaklama işletmelerinin çeşitli yönlerden değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla sadece kış sezonunda faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin
faaliyetlerini tüm yıla yayması için gereken yaklaşım ve uygulamaları örneklendirmesi ve bu
sayede kış turizmi merkezlerinin ekonomik katkısını en üste çıkaracak önlemleri ortaya
koyması bu araştırmanın katkısını ortaya koymaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma alanı olarak öncelikle Türkiye’de faal durumda olan kış turizm merkezleri
belirlenmiştir. Tablo 1’e göre Türkiye’de 10.746 yatak kapasitesi bulunduran sekiz kış turizm
merkezi faal durumdadır. Bu merkezlerde dört ve beş yıldız statüsünde yirmi konaklama
işletmesi bulunmaktadır ve bunların on biri tüm yıl faaliyetine devam etmektedir.
Tüm yıl faaliyete devam ettiği tespit edilen işletmelerden sekiz sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış mülakat formu vasıtasıyla veri toplanması düşünülmüş olup, mülakat formu kış
turizmi ve turizmde mevsimsellik üzerine yapılmış çalışmalar incelenerek araştırmacılar
tarafından oluşturulmuştur. Ancak zaman ve coğrafi uzaklık dezavantajları nedeniyle
temsilcilerle yüz yüze görüşme imkânı sağlanamamış, mülakat formu 05-07 Aralık 2017
tarihlerinde e-posta yoluyla ulaştırılmış ve altı işletmeden geribildirim alınabilmiştir. Toplanan
veriler ağırlıklı ifadeler üzerinden hareketle betimsel olarak sunulmuştur.
Çeşitleme, nitel araştırmaların geçerliliği ve güvenilirliği için önemli bir yöntem olarak
ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada Patton’un (2002) belirtmiş
olduğu üç farklı çeşitleme yöntemi uygulanmıştır. Mülakat formu oluşturma ve veri analiz
sürecinde iki araştırmacının da yer alması ile araştırmacı çeşitlemesi, veri toplamada mülakat
formu yanında işletme web sitelerinin incelenmesi ile yöntemsel çeşitleme ve verilerin yönetim
kademesinden farklı bireylerden toplanmış olması ile de veri çeşitlemesini sağlanmış
durumdadır.
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Araştırmaya dahil edilmesi düşünülen on bir işletmenin sekiz ayrı kış turizm merkezine
dağılmış durumda olması zaman ve ekonomik endişeleri öne çıkarmıştır ki bu endişeler
araştırmanın sınırlılığı olarak ifade edilebilir. E-posta yoluyla verilerin toplanması on bir
işletmenin sadece altısından geribildirim alınabilmesine neden olmuştur. İşletme ziyaretleri
amacıyla sahaya inilmesi durumunda daha fazla işletmeye ulaşılabileceği ve araştırma soruları
kapsamında daha derinlemesine veriler toplanabileceği düşünülmektedir.
Tablo 3. Katılımcı İşletmelere Ait Tanımlayıcı Bilgiler
Destinasyon
Palandöken/Erzurum

Sarıkamış/Kars
Erciyes/Kayseri
Kartepe/Kocaeli
Ilgaz/Çankırı
Davraz/Isparta
Uludağ/Bursa

İşletme İsmi
Dedeman Palandöken Ski Lodge
Hotel
Sway Hotels
Palan Hotel
Polat Erzurum Resort Hotel
Habitat Otel
Ekinata Grand Toprak Hotel
Mirada Del Lago Otel
The Green Park Kartepe
Resort&Spa
Ferko Ilgaz Mountain
Hotel&Resort
Sirene Davras Hotel
Karinna Hotel
Convention&Spa

Statü(Yıldız)
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4

Not: Koyu renkli konaklama işletmelerinden geribildirim alınabilmiştir.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Mevcut Durum
Araştırmaya dahil edilen işletmelerin birisinden doluluk durumu hakkında cevap
alınamamakla birlikte dört işletmenin kış sezonu doluluk oranı %80-90 civarındadır. Yaz
sezonu doluluk oranları ise %50 civarına düşmektedir. Kış turizm merkezlerinde faaliyet
göstermelerinden dolayı bu doluluk oranları olağan görülmektedir. Bazı işletmelerde bu oranlar
daha düşük olabilmektedir. Örneğin katılımcı işletmelerden birisi kış sezonunda %52, yaz
sezonunda ise %28 oranında doluluk yakaladığını beyan etmiştir. Bu oran diğer işletmeler
karşısında ortalamanın altında kalındığının açık bir göstergesidir. Söz konusu işletmenin,
statüsü nedeniyle içerisinde bulunduğu destinasyonda rekabetsiz bir konumda olmasından
hareketle bu durumun sebebi olarak destinasyon markasının yetersizliği ifade edilebilir.
Tüm işletmelerin temsilcileri kış sezonunda müşterilerin beklentilerinin yüksek olduğunu
ve dolayısıyla hizmet yükümlülüklerinin daha da yoğunlaştığını belirtmiştir. Bu duruma paralel
olarak maliyetlerin ve kârlılığın da kışın artmakta olduğu ortak bir dille ifade edilmiştir. Bir
işletmenin temsilcisi kış aylarında kârlılıklarının yüksek seviyelere ulaştığını aşağıdaki şekilde
ifade etmiştir.
Kış ayları otelin yüksek sezonu olduğu için aylık bazda gelir diğer sezonlara göre
daha yüksektir. Münferit misafirler ağırlıkta olduğu için yarım pansiyon hizmet
kârlılığı artırmaktadır.
İşletmeler yaz sezonunda ise talep çekebilmek adına farklı hizmet konseptlerine
yönelmektedir. Ayrıca çeşitli gruplara grup fiyatı (sabit fiyat anlaşmaları, grup indirimleri,
paket fiyatlama, vb.) uygulamaları yaptıkları temsilciler tarafından ifade edilmiştir. Bu
yönelimler doluluk oranlarını artırmaya ve faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaya yardımcı
olsa da kış aylarındaki kâr oranları yakalanamadığı ortak bir dille belirtilmektedir. Tüm
temsilciler yaz sezonunda da faaliyetlerine devam etmelerine rağmen arzuladıkları sonuçlara
kış sezonlarında ulaştıklarını ifade etmiştir.
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Nihayetinde kış oteliyiz. Kış sezonunda tabi ki daha fazla hizmet vermekteyiz.
Misafirlerimiz tatil amacı ile geldiklerinden dolayı ilgi ve hizmetin daha yoğun
olması gerekmektedir. Tatil boyunca keyifli zaman geçirmeleri için biz de
üstümüze düşen görevi yapmaktayız. Maliyetler kış sezonunda biraz daha
artmaktadır. Maliyetler ile birlikte kârlılık da artmaktadır.
Adaptasyon Uygulamaları
İşletme temsilcilerinin ifadelerine göre yaz sezonunda ağırlıklı müşteri grubu sportif
kamp ve toplantı gruplarından oluşmaktadır. Kış turizm merkezlerinin doğası itibarıyla yüksek
rakımlı ve temiz havalı alanlarda yer alması spor gruplarının temel beklentilerinden ve tercih
unsurlarından birisi olarak ifade edilebilir. İşletmelerin web siteleri incelendiğinde destinasyon
kaynaklı bu avantajı kullanabilmek adına yatırımlar yaptıkları (açık kapalı spor tesisleri,
ekipmanlar vb.) açıkça görülmektedir.
İşletmelerin hizmetlerini yoğunlaştırdığı diğer müşteri grubu ise toplantı gruplarıdır.
İşletmeler spor gruplarına olduğu gibi bu gruplar için de gerekli yatırımlarda bulunmuştur.
İşletmelerin web siteleri incelendiğinde tümünün çeşitli büyüklerde toplantı salonlarına sahip
olduğu görülmektedir.
Bu grupların dışında trekking, fotoğrafçılık, flora-fauna seyri, jeep safari vb. amaçlarla
talep oluştuğu da temsilciler tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca Karadeniz bölgesinde yer alan
iki işletmenin temsilcisi artan bir şekilde Arap misafir talebine ev sahipliği yaptıklarını ifade
etmiştir.
İşletme temsilcilerine yaz sezonunda faaliyete devam etme ve hedef pazara hitap etme
adına pazarlama faaliyetlerinde değişikliğe gidip gitmedikleri sorulduğunda, bir işletme dışında
tüm işletmelerin değişikliğe gittiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan değişiklikler hedef
pazarlarının ilgisini çekmeye ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Bu konuda bir işletme
temsilcisinin ifadeleri aşağıdaki gibidir.
Yaz aylarında operasyonel anlamda satış ofisi olarak daha geniş zamanlara
sahibiz. Yaz aylarında gerçekleşen spor organizasyonlarını yöneten spor
menajerleri çalışma arkadaşlarımız var. Bu sebeple aktif olarak sahada ziyaretler
gerçekleştirebiliyoruz.
Pazarlama konusunda işletmelerin yaptıkları bir diğer değişiklik fiyat konusundadır.
İşletmelerin tümü fiyat farklılaştırma stratejilerini aşağı yönlü olarak belirli ölçülerde
uygulamaktadırlar. İşletmeler şehir merkezine nispeten uzak mesafede olan bir destinasyona
gerek grup gerekse de münferit talep çekebilmek amacıyla kış sezonuna kıyasla daha uygun
fiyatlar sunmaktadırlar. Bu konuda bir görüş aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
Yazın çekirdek kadroyla devam ediyoruz. Bu kadronun istihdamında ve işletmenin
devamlılığı için daha uygun fiyatlı gruplar ve münferit misafirleri ağırlıyoruz.
Kısacası işverene yük olmamaya çalışıyoruz.
İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde değişikliğe gitmesinin yanında üretim süreçlerinde
de çeşitli değişikliklere gittikleri temsilci ifadelerinden anlaşılmaktadır. İşletmeler hizmet
konsepti, personel sayısı ve menülerinde değişikliğe gitmektedirler. Hizmet konsepti ve menü
konusunu birbiriyle ilişkili olarak değerlendirmek mümkündür. İşletmelerde birbirinden farklı
konseptler uygulanmakta iken ortak hedeflerinin maliyeti düşük yiyecek içecek sunumunun
gerçekleştirilmesi olduğu temsilcilerin ifadelerinden ortaya çıkmaktadır. Ayrıca grup
taleplerine göre de hizmet konseptinde değişikliğe gidilebilmektedir.
Spor organizasyonları dolayısıyla mönü de farklılıklar olabilmekte. Münferit
misafirler için yarım pansiyon olarak hizmet veren otelimiz kamp
organizasyonları için tam pansiyon hizmet vermekte.
İşletmelerin üretim süreçlerinde yaptığı değişikliklerden birisi de personel sayılarıdır.
Temsilcilerin ifadelerine göre bir işletme dışında işletmelerin tümü yaz sezonunda personel
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sayılarında azaltmaya gitmektedir. İşletmelerin bu hareketi maliyeti kısmak adına doğal
karşılanabilirken, personel sayısını yaz sezonunda da koruyan işletme temsilcisinin ifadeleri
personel giriş-çıkışının sadece maliyet bakış açısıyla değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.
Bu temsilcinin ifadeleri aşağıdaki şekildedir.
Personel sayısında azaltmaya gitmiyoruz. Personelin sürekliliğini sağlıyoruz. On
iki ay açık kalmamız bize bu fırsatı veriyor. Bu durumun müşteri memnuniyetini
de etkilediğini düşünüyoruz.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Mevsimselliğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma amacıyla; farklı mevsimler için ürün
çeşitlendirme, pazar bölümlendirme ve müşteri istek ve ihtiyaçlarının iyi tanımlanması, sezon
dışına özel fiyat farklılaştırma (sabit fiyat anlaşmaları, grup indirimleri, paket fiyatlama vb.)
stratejileri olmak üzere üç temel strateji öne çıkmaktadır (Prats ve Duro, 2016). Araştırma
bulgularımız incelendiğinde araştırmaya dahil olan işletmelerin kısmen de olsa bu üç stratejiyi
uygulamaya koyduğu görülmektedir.
Ürün çeşitlendirme kapsamında bakıldığında spor-kamp turizmi ve toplantı turizmi ön
plana çıkmaktadır. Öyle ki, işletmeler kendileri için sezon dışı olarak tabir edilen yaz sezonu
için hedef pazarlarını spor-kamp ve toplantı turizmi olarak belirlemiş ve gerekli yatırımlarda
bulunmuş görünmektedir. Özellikle spor-kamp turizmi için konum avantajının işletmelerce göz
önünde bulundurulduğu ifade edilebilir. Ayrıca her iki pazar talebine yönelik; hizmet konsepti,
menü gibi üretim süreçlerinde değişikliğe gidilebildiği elde edilen bir sonuçtur.
Araştırma dahilindeki işletmelerin yaz sezonunda değişikliğe gittiği bir diğer konu, fiyat
indirimleridir. Düşük sezonda talep çekebilmek adına fiyat konusunda yüksek sezona kıyasla
daha mütevazi yaklaşımların geçerliliği ve çeşitli destinasyonlarda uygulandığı birçok
araştırmacı tarafından kabul görmektedir (Banki vd., 2016; Pegg vd., 2012; BarOn, 1999).
Baum ve Hagen (1999) de müşteri sayısını artırmaya yönelik uygun fiyatlamayı önemli
görmekle birlikte, bu yaklaşımın abartılması durumunda destinasyonun genel imajına zarar
verilebileceğinin altını çizmektedir.
Sezon dışı faaliyetlerine devam eden işletmelerin talep oluşturmak dışında bir diğer
mücadeleyi de maliyetleri kısma konusunda verdikleri ifade edilebilir. Bu mücadelede ilk akla
gelen yöntemlerden birisi personel maliyetlerinin azaltılması olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle
ki araştırma kapsamında değerlendirilen işletmelerin sadece bir tanesi sezon dışında personel
sayısında değişikliğe gitmemektedir. Personel sayısında azaltmaya gidilmesi arzı talebe
uydurmak açısından doğal karşılanabilir bir durumdur. Ancak kadroda istikrarı sağlamayıp, her
yıl sezonluk personeli cezbetmek, motive etmek ve yönetmek de büyük bir güçlük olarak
işletme yöneticilerinin karşısına çıkmaktadır (Ainsworth ve Purss, 2009). Ayrıca sezonu
geçirme uğruna kalifiye olmayan personelin istihdamı hizmet kalitesini tehdit eden bir yaklaşım
olarak değerlendirilebilir.
Değerlendirilen işletmelerin birisi hariç tümü kendileri için sezon dışı olan yaz sezonunda
%50 civarında doluluk oranına ulaşmıştır. Kuşkusuz bunda gerçekleştirdikleri ürün
çeşitlendirme ve fiyat farklılaştırma stratejilerinin payı bulunmaktadır. Ancak, bu stratejilerin
yanında doluluk oranlarının artırılması için tüketicilerde yer edinmiş kış destinasyonu ve kış
oteli algısının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla özellikle yaz sezonunda gerek işletme
bazında gerek destinasyon bazında alternatif turizm ve turistik ürünlere ağırlık veren
tutundurma faaliyetleri önemli görülmektedir.
Sonuç olarak, kış turizm merkezlerinde yer alan otellerin mevsimselliğin olumsuz
etkilerini kısmen de olsa çözüme kavuşturması ve tüm yıl faaliyette bulunmasına imkân
tanıyacak stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 Pazar bölümlendirmeyle hedef pazarlar ve beklentileri net bir şekilde ortaya çıkarılmalı.
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Destinasyon (eko turizm olanakları) ve işletme (toplantı, spor olanakları) kaynakları iyi
şekilde analiz edilerek alternatif pazar tercihleri yapılmalı.
Üretim süreçleri yaz sezonu için hedef pazarlara yönelik revize edilmeli.
Maliyet azaltıcı tedbirler alınmalı. İlk akla gelen personel maliyetini kısma konusunda
dikkatli davranılmalı, en azından çekirdek kadro muhafaza edilmelidir.
Özellikle konumlandırma göz ardı edilmeden fiyat indirimlerine gidilmeli (grup
indirimleri, paket fiyatlama vb.).
Kış oteli algısını değiştirmeye yönelik işletme ve destinasyon olarak çalışmalar
yapılmalı.
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TERMAL TURİZM VE KIŞ TURİZMİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Yaşar ADAK
Düzce Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
adakyasar.34@gmail.com
ÖZET
İnsanlar, monoton yapılara bürünen iş yaşamından doğan stres, bunalım vb. psikolojik
sorunlardan kurtulmak için yeni yerler keşfetme, rahatlama, dinlenme ya da farklı sebeplerden dolayı
seyahat etmişlerdir. Tüm bu farklı sebeplerden doğan seyahatler, “alternatif turizm” olarak adlandırılan
farklı turizm türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son zamanlarda Türkiye ve Dünya’da hızla
gelişim gösteren alternatif turizm çeşidi olarak Termal Turizm öngörülmektedir. Ziyaretçilere dinlenme,
eğlenme ve de tedavi olma imkanının sunulduğu termal turizm işletmeleri tüm yıl boyunca birçok yerli
veya yabancı turiste hizmet sunmaktadır. Turizmin “sezonluk hizmet” anlayışının ortadan kaldırılması
ve turizmin yaz- kış tüm yıla yayılması deniz kum güneş üçlemesinin yanı sıra diğer alternatif turizm
çeşitlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kış turizmi adı altında gerçekleştirilen turizm
faaliyetleri arasında yer alan spor turizmi, kültür ve termal turizm ziyaretçilerin kış aylarında da turizm
faaliyetlerine katılmasına olanak sağlaması ile turizmin gelişimini sağlayacaktır.
Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler ikincil kaynaklarından elde
edilerek Sivas ilinde gerçekleştirilen termal turizmin, kış turizmi potansiyeli üzerindeki etkileri ve önemi
incelenerek, geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Kış Turizmi, Sivas İli

AN ASSESSMENT ON THERMAL TOURISM AND WINTER
TOURISM: THE CASE OF SIVAS
ABSTRACT
People have been travelling for a long time on account of different reasons such as to get rid of
stress which stems from working life becoming monotonous, depression, discovering new places,
relaxing and resting. Travelling stems from all these different reasons have caused showing up different
kinds of tourism named alternative tourism. Lately thermal tourism has been foreseen as an alternative
tourism developing rapidly in Turkey and in the World. Thermal tourism establishments which enable
visitors to resting entertaining and curing have served several domestic and foreign tourist during whole
year. To make away with seasonal service perception in tourism and propagate of tourism in whole year
enables to takes place other kinds of alternative tourism beside sea-sand-sun triplet. Sport tourism which
among the tourism activities take place under the name of winter tourism contributes to development of
thermal tourism with enable visitors of culteral and thermal tourism to attend tourism activities in winter
months too.
In this paper qualitative research methods have been used. Datas have been obtained from subsidiary
sources. Suggestions have been offered for developing thermal tourism which takes place in Sivas
province by examining of importance and effections on winter tourism potential.
Key Words: Thermal Tourism, Winter Tourism, Sivas Province

GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürekli olarak artan sanayileşme ve kentleşmenin
yarattığı çevre sorunları insanların tatillerini doğaya yakın, bol güneşli ve çeşitli eğlence, kültür
aktiviteleri içerisinde geçirme isteğini yaygınlaştırmış ve önemli bir turizm talebinin
oluşmasına olanak sağlamıştır (Taşlıgil, 1995: 300). İnsanlar, günlük yaşamdan dolayı oluşan
stresli ve sağlıksız ortamlardan kurtulmak ya da yaşadıkları ruhsal ve fiziksel sorunları
gidermek için dinlenmek ve eğlenmek gibi çeşitli sebeplerle termal (mineralli) suların
bulunduğu bölgelere gitmektedirler (Bucak ve Özkaya, 2013: 8). Yaz sezonun dışında da
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gerçekleştirilen alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan termal turizm yaz-kış faaliyeti
sürdürülen önemli bir turizm çeşididir.
Kış turizmi ise, bir bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilirlik kavramı
içerisinde korunması, aynı zamanda sosyo-kültürel ve ekonomik yönden turizmin gelişimine
katkı sağlayan alternatif turizm türlerinden biri olması şeklinde ifade edilmiştir (Kahraman ve
Gül, 2016: 584). Tanımlanacak olduğunda, kayak sporunun gerçekleştirilmesine olanak veren
belirli yükseltideki karlı bölgelerde ulaşım, konaklama, eğlenme ve spor tesislerini içeren ve
sunulan hizmetlerin geliştiği oranda kış sporları merkezi ya da kayak merkezlerine dönüşebilen
bölgelerde, kar yağışlarına bağlı olarak kış mevsiminde gerçekleştirilen sporun ağırlık
kazandığı bir turizm çeşididir (Aytaç ve Diğerleri, 2014: 294). Fakat kış turizmini sadece spor
turizmi kapsamında değerlendirmemek gerekmektedir.
Turizmin gelişmesi ve tüm yıla yayılması amacı ile ortaya çıkan farklı alternatif turizm
çeşitlerinden termal turizm ve kış turizmi potansiyeli bağlamından oldukça zengin bir alt yapıya
sahip olan şehirlerimizden biri olarak da Sivas ili öngörülmektedir. Gerek Yıldız Dağı ile Kış
Sporları Turizmine gerekse Sıcak, Soğuk ve Balıklı Kaplıca Çermikleri gibi Termal Turizm
olanaklarına sahip olan Sivas ili ziyaretçilerine farklı aktivitelerle hizmet sunmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, Sivas ilinde gerçekleştirilen kış ve termal turizm potansiyellerin
belirlenmesi, kış sezonunda gerçekleştirilen termal turizm faaliyetlerinin kış turizmi üzerindeki
önemi ve etkileri incelenmiştir. Sivas ilinde gerçekleştirilen kış turizmi kapsamındaki termal
turizmin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
TERMAL TURİZM
Termal turizm ya da kaplıca turizmi, termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur
banyosu gibi çeşitli ve farklı türdeki yöntemlerin yanı sıra fizik tedavi, rehabilitasyon,
mekanoterapi, egzersis, pisikoterapi ve diyet gibi destek tedavilerin birleştirilmesi ile yapılan
tedavi uygulamalarının yanında termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımı ile
meydana gelen turizm çeşidi şeklinde tanımlanmaktadır (Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008: 84).
Termal turizmin kaynağını oluşturan termal sular, yeraltından çıkan, içerisinde ise erimiş
madenler bulunan ve sıcaklığı 33 0C üzerinde olan çeşitli sağlık problemlerinin görüldüğü
insanların iyileştirilmesi veya tedavi edilmesinde kullanılan etkili sulardır. Bu amaçlar ile
kullanılan sular yerin derinliklerinden gelen batık suların daha derinlere inerek ısınması, maden
eriyikleri ile yüklenip belli bir basınç kazanarak tekrar yeryüzüne çıkması ile oluşmaktadır
(Bastem, 1997: 14).
Farklı beklenti içerisinde olan ziyaretçilere değişik hizmetler sunabilme potansiyeline
sahip olan termal turizm, tedavi olma amaçlı ya da rekreasyonel amaçlı beklentileri olan
ziyaretçilerin ihtiyaçlarını, turistik bir faaliyet olarak tüm seneye yayarak karşılamaktadır
(Çakan, 2016: 5-6). Bu kapsamda incelendiğinde termal turizm ziyaretçilerin karşılaştıkları
sağlık problemlerinin tedavi edilmesi amacı ve rekreatif faaliyetler içerisinde turizmin sezonluk
olarak değil tüm bir yıla yayılarak gelişiminin sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Termal
turizmin bölgeye gelen ziyaretçi potansiyeli değerlendirildiğinde diğer turizm türlerine oranla
sağladığı avantajlarını sıralamak gerekirse (Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008: 85):
 12 ay boyunca turizm imkanı sunması
 Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması
 Yüksek oranda istihdam oluşturması
 Diğer alternatif turizm türleri ile kolayca entegrasyonun sağlanarak bölgesel dengeli turizm
gelişiminin sağlanması
 Termal tesislerde insan sağlığını iyileştirici aktivitelerin yanı sıra dinlenme ve eğlenme
imkanlarının bulunması
 Termal turizmde tesislerin maliyetini hızlı bir şekilde geri ödeyen, karlı ve rekabet gücüne
sahip yatırımlar olmasıdır.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TERMAL TURİZM
Termal su kaynağı potansiyelinin değerlendirilmesi ile termal turizm, özellikle iç
turizmde lokomotif görevi yaparak turizmde önemli ölçüde bir kazanç sağlayacak güce sahiptir
ve termal turizm diğer kıyı ve tarih turizmi ile entegre edildiğinde 12 ay süren turizm
hareketinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır (Bastem, 1997: 15). Termal turizm,
dünya çapında incelendiğinde özellikle Güney, Orta ve Doğu Avrupa, Asya (Orta Doğu,
Japonya, Çin, Türk Cumhuriyetleri), Güney Amerika(Arjantin, Meksika, Kolombiya) ve Kuzey
Afrika ( Fas, Tunus) gibi ülkelerde yaygınlığını korumaktadır (Cihangir, 2016: 16). Avrupa
ülkeleri tarafından termal turizm büyük ilgi görmektedir ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki
turistlerin tercihleri arasında en fazla Almanya, İsviçre ve İtalya’daki termal tesislerin olduğu
görülmektedir. Bu verilen ülkelerden en fazla turistik tesise sahip olan ortalama 1500 termal
tesis ile Japonya’dır. Verilen termal turizm bilgileri doğrultusunda Almanya, Çek CumhuriyetiSlovakya, İtalya, İspanya, Fransa ve Japonya’ya ait 2016 yılında gerçekleştirilen termal turizm
faaliyetlerine katılım oranları aşağıdaki grafik 1’de verilmiştir;
Grafik 1. 2016 Yılı Termal Tesislere Geliş ve Geceleme İstatistikleri
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Veriler incelendiğinde termal turizm kapsamında termal tesislere ziyaretin en yoğun
olduğu ülke olarak 92.397 kişi ile Japonya’nın olduğu görülmektedir. Tesislerde geceleme
sayıları incelendiğinde ise en fazla geceleme yapılan tesislerin bulunduğu ülke olarak 110.329
geceleme ile Almanya olarak belirtilmiştir. Ülkemize bakıldığında ise Türkiye termal kaynak
bağlamında oldukça zengin bir alt yapıya sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu toplam termal su
kaynağı sayısının 1300’den fazla olduğu düşünülmektedir. Bu kaynak zenginliği bakımından
incelendiğinde Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk beş sıra içerisinde olduğu, çeşitli fiziksel veya
kimyasal özelliklerinden dolayı Avrupa’da bulunan termal su kaynaklarından daha üstün
durumda olduğu belirtilmiştir (Gül, 2015: 100). Gelen yerli ve yabancı turistlerin gerek tedavi
gerekse dinlenme ve eğlence amacı ile Türkiye’de bulunan termal tesisleri ziyaret ederek turizm
faaliyetlerine katılmaktadırlar. Bu doğrultuda ülkemizde bulunan başlıca termal tesis sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1. Termal Turizm Belgeli Tesisler
Afyon(3)

Ankara(3)

Balıkesir(4)

Bursa(3)

İzmir(4)

Muğla(1)

Rize(1)

Amasya(2)

Aydın(1)

Bolu(1)

İstanbul(1)

Konya(1)

Nevşehir(3)

Yalova(1)

Kaynak: Gül.(2015). Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması ve Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden
Turistlerin Marka Algılarının Ölçülmesi: Balçova Örneği. S.105
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Tablo 2. Kaplıca İşletme Belgeli Tesisler
Afyon(3)

Bingöl(1)

Eskişehir(1)

Kayseri(2)

Muğla(1)

Sivas(3)

Amasya(2)

Bolu(1)

Hatay(1)

Kırşehir(2)

Nevşehir(7)

Şanlı Urfa(1)

Aydın(3)

Burdur(2)

İstanbul(1)

Konya(4)

Rize(1)

Tokat(1)

Ankara(10)

Çanakkale(1)

İzmir(3)

Kütahya(1)

Sakarya(2)

Yalova(2)

Balıkesir(6)

Denizli(10)

K. Maraş(1)

Manisa(1)

Samsun(1)

Kaynak: Gül.(2015). Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması ve Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden
Turistlerin Marka Algılarının Ölçülmesi: Balçova Örneği. S.105

Edinilen bu bilgiler doğrultusunda da ülkemiz termal kaynak ve işletme açısından da
oldukça güçlü bir alt yapıya sahiptir. Ülkemizde Afyon, Balıkesir, Nevşehir, Ankara, Denizli
ve Konya gibi iller termal turizm kapsamında ön plandadır. Bu bağlamda ülkemizde bulunan
termal kaynaklardan yararlanmak amacı ile tesislere gelen veya geceleyen turist verileri
aşağıdaki grafik 2’de belirtilmiştir.
Grafik 2. 2011-2016 Yılları Arasında Termal Otel ve Termal Apart Otel Konaklayan Verileri
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Grafikte de belirtildiği üzere 2011-2016 yılları arasında ülkemize termal turistik
faaliyetlere katılmak amacıyla seyahat edenlerin sayıları verilmiştir. 2011 yılından 2016 yılına
kadar olan zaman diliminde yerli turist bağlamında turistik faaliyetlere katılım sürekli artış
göstermiştir. Ülkemize gelen yabancı turist bağlamında incelendiğinde ise 2011 yılı ile 2016
yılı arasında düşük oranlarda sürekli bir dalgalanma yaşanmıştır. Fakat 2016 yılında yabancı
turist katılımcı sayısında önemli bir düşüşün olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ülkemizin
yaşamış olduğu terör olayları ve siyasi durumudur. Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan
termal turizmde amaç deniz turizmi adı verilen sezonluk turizm olgusunu değiştirerek turizm
faaliyetlerinin tüm yıla yayılması, turizmin gelişiminin sağlanması ve ekonomik anlamda
kazanç elde etmektir. Bu bağlamda turizmin kışın da olsa gerçekleştirilebilmesi
sağlanmaktadır.
KIŞ TURİZMİ
Sosyal, siyasi teknolojik gelişim ve değişimlerin hızla yaşandığı günümüz dünyasında,
yaşam standardının yükselmesi ile tatillerini yaz sezonunda geçiren insanların, kış aylarında da
tatile çıkmaları ile birlikte kış turizmi de önemli ölçüde gelişim göstermiştir. İnsanlar,
dinlenmek, tatil yapmak, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bulunmak amacı ile, orta yükseklikte
bulunan karlı, dağlık ve ormanlık bölgelere yönelmişlerdir (Ağger, 2011: 5). Başka bir ifade ile
kış turizmi, kayak pistleri başta olmak üzere, çeşitli eğlence, ulaşım ve konaklama tesisleri gibi
yüksek maliyetli yatırımların yapılmasını gerektiren turizm çeşididir (Aytaç ve Diğerleri, 2014:
294). Birçok kış turizmi merkezleri, kış mevsiminin çekici ve doğal güzelliklerinden ya da sahip
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olduğu iklimsel şartlarından faydalanmak farklı turistik ürünler geliştirilerek turizm
potansiyelinin artması sağlanmaktadır (Mursalov, 2009: 18). Genel olarak incelendiğinde kış
turizmini sadece kayak yapmak ile sınırlandırmamak ve kış turizmi başlığı altında dağ turizmi,
kış sporları turizmi ve sağlık turizmi kapsamında da incelemek daha doğru olacaktır. Kısaca
açıklamak gerekirse;
Dağ Turizmi: Son yıllarda tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye’de de gelişme eğilimi
içerisinde olan dağ turizmi, doğa ile baş başa kalmak ve onu yerinde tanıma amacıyla
gerçekleştirilen bir alternatif turizm şekli olarak tanımlanmaktadır (Ağger, 2011: 8).
Kış Sporları Turizmi: Belirli bir araç-gereç kullanılarak, belirtilen tüm kurallara uyulması ile
belli özelliklere sahip olan karlı ve buzlu ortamlar üzerinden bireysel ya da toplumsal olarak
yapılan serbest veya yarışma amaçlı spor uygulamaları olarak tanımlanmaktadır (Mursalov,
2009: 18).
Sağlık Turizmi: Dünya Turizm Örgütü’ne göre; “Kaplıca ya da diğer sağlık hizmetleri
merkezlerine seyahat eden kişilerin fiziksel olarak iyilik hallerini geliştirmek amacıyla
gerçekleştirilen ziyaretler” olarak tanımlanmaktadır (Karakoç, 2017: 4).
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİ
Gümünüz dünyasında, turizmde kademe atlamış ülkeler kıyı, ören ve kültürel kaynaklara
dayalı olan turizm hareketlerinin yanı sıra, turizm çeşitliliğini arttırmak, turizm mevsimlerini
uzatmak ve vasıflı turizm personeli istihdamını tüm yıl boyunca sürekli hale getirmek amacıyla
ülkelerin sahip olduğu kış turizmi imkanlarından aktif ve etkin bir şekilde yararlanma yoluna
gitmişlerdir (Mursalov, 2009: 32). Dünya üzerinde kış turizmine katılmak için gidilebilecek en
iyi 10 ülke aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 3. Dünya Üzerindeki Kış Turizmi Merkezleri
Kayak Merkezi

Bulunduğu Ülke

1.

ST. MORİTZ

İSVİÇRE

2.

LES DEUX ALPES

FRANSA

3.

ALPBACH (TIROL)

AVUSTURYA

4.

COURCHHEVEL (SAVOİE)

FRANSA

5.

KILLINGTON (VERMONT)

AMERİKA

6.

ZERMATT (VALAIS)

İSVİÇRE

7.

MAYRHOFEN (TIROL)

AVUSTURYA

8.

LES ARCS

FRANSA

9.

COURMAYEUR (AOSTA)

İTALYA

10.

BRECKENRIDGE (COLORADO)

AMERİKA

Kaynak: Dünya’da Kış Turizmi Yapılabilecek 10 Yer (2017).

Yukarıdaki tabloda kış turizmi faaliyetlerine katılmak için dünya üzerinde gidilip
görülmesi gereken 10 kış turizmi merkezi ve ülkeleri verilmiştir. Fransa’nın her turizm türünde
olduğu gibi kış turizminde de ön planda olması altyapı ve tanıtım çalışmalarını doğru yapması
ile orantılıdır. Amerika, Avusturya, İsviçre ve İtalya ülkemize oranla daha az kış turizm
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kaynaklarına sahip olmalarına rağmen kış turizmini canlandıran ülkeler konumundadırlar.
Türkiye ise kış turizmi potansiyeli oldukça yüksek ülkelerinden biridir. Fakat kış turizmine
yönelik gerekli alt yapının sağlanamaması ve tanıtım çalışmalarının yetersiz kalması turizm
faaliyetlerinin gelişimini önemli ölçüde engellemektedir.
Türkiye’de son zamanlarda yeni ve farklı kış turizmi merkezleri açılmıştır. Bunlar
Palandoken, Ilgaz, Erciyes ve Sarıkamış gibi dikkat çeken kış turizmi merkezleridir (Mursalov,
2009: 42). Turizm Bakanlığı tarafından kış turizmine yönelik olarak ilan edilen 28 adet kış
turizm destinasyonuna ilişkin plan durumları, mevcut ve hedef yatak kapasitesi hakkındaki
bilgiler aşağıdaki tablo 4’te verilmeye çalışılmıştır (Kahraman ve Gül, 2016: 587).
Tablo 4. Türkiye’de Kış Turizmi Destinasyonları, Mevcut ve Hedeflenen Yatak Kapasitesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Türkiye’de Kış Turizmi Destinasyonları

Yatak Kapasitesi
Mevcut

Yatak Kapasitesi
Hedef

Erzurum----Palandöken
Bursa----Uludağ
Bolu----Köroğlu Dağı
Kayseri----Erciyes
Kastamonu----Ilgaz Dağı
Kocaeli----Kartepe
Kars----Sarıkamış
Isparta---------Davraz
Çankırı----Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
Bayburt----Kop Dağı
Gümüşhane----Zigana
Erzincan----Ergan Dağı
Samsun----Ladik Akdağ
Denizli----Tavas Bozdağ
Mersin----Tarsus Gülek Karboğazı
Gümüşhane----Çakırgöl
Ardahan----Yalnızçam Uğurludağ
Antalya----Alanya Akdağ
Sivas ----Yıldız Dağı
Muğla----Fethiye Seki Eren Dağı
Aksaray----Hasan Dağı
Gümüşhane----Süleymaniye
Artvin----Kafkasör
Antalya----Alanya Akseki
Bitlis----Sapgör
Düzce----Gölyaka Kardüz
Malatya----Hekimhan Yamadağı
Rize----İkizdere Ovit Dağı
Toplam

2466
1600
1580
920
917
800
639
467
60
60
40
9549

8850
4300
4000
6000
1300
1000
12000
1600
400
810
470
8000
800
2250
8000
5600
4250
3000
1600
1500
1235
1180
500
78645

Kaynak: (Kahraman ve Gül,2016) Alternatif Turizm Kapsamında Kahramanmaraş İli Yedikuyular Bölgesi Dağ
ve Kış Sporları Turizmi İçin Öneriler s.588

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere ülkemizde bulanan kış turizmi merkezleri
belirtilmiştir. Bu belirtilen ilk 8 turizm merkezi aktif bir şekilde hizmet sunar iken sonraki 5
tanesi tam hizmet vermeyen kış turizm merkezleridir. Geriye kalan 15 turizm merkezi ise
faaliyetlerinin şu an plan aşamasında olan kış turizmi merkezleridir. Ülkemizde kış turizmi
amacı ile gerçekleştirilen tesislerdeki toplam mevcut yatak sayısı 9549 olarak belirlenmiştir.
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Tabi ki bu sayının ilerleyen tarihlerde 78645 yatak sayısına ulaşılması da hedeflenmektedir. Bu
bilgiler ile ülkemizdeki farklı şehirlerde gerçekleştirilen kış turizmi merkezleri verilmiştir. En
önemli merkezlerden biri olan Sivas’ta kış sezonun uzun süre yaşanması kış turizminin oldukça
zengin bir alt yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Fakat genel olarak Sivas ilinde
gerçekleştirilen turizm çeşidi olarak sadece kış sporları turizmi değil, şehrin sahip olduğu termal
kaynak potansiyeline yönelik değerlendirilmeler yapılmakla birlikte termal turizmin gelişime
ait araştırmalarda yapılmaktadır.
YÖNTEM VE BULGULAR
Bu çalışmanın amacı, Sivas ilinin sahip olduğu kış ve termal turizm kaynaklarını
incelemek ve Sivas ilinin gerçekleşen kış turizmi açısından termal turizm faaliyetlerinin önemi
ve etkisini belirleyerek kaynakların sürdürülebilirliği açısından önemini ortaya koymaktır.
Sivas ilinin kış ve termal turizmi değerlerinin ve potansiyelinin incelenmesi için çalışma nitel
araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. Bu kapsamda incelendiğinde çalışmanın verileri ikincil
kaynaklardan elde edilmiştir. Çalışmanın verileri döküman incelemesi kapsamında
değerlendirilmiştir (Yıldırım ve Şimsek, 2013). Büyüköztürk ve diğ., (2014) verilen bilgilerin
asıl kaynağından alınarak yansız bir tutum sergilenmesi ile çalışmanın güvenirliğini ortaya
koyacağını ifade etmektedir. Bu kapsamda çalışmalarının verileri Kültür ve Turizm
Bakanlığının resmi sitesinden alınmıştır. Ayrıca Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafımdan elde edilmiş ve bu durum çalışmanın güvenilirliğini sağlama adına yapılmış bir
faaliyettir.
SİVAS İLİ KIŞ VE TERMAL TURİZMİ
Sivas ili, coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesinin doğusunda yer alan Anadolu’nun tarihi
İpek Yolu güzergahının kesiştiği bir yerde konumlandırılmış ve ünlü Kral Yolu’nun da
üzerinden geçtiği büyük bir şehirdir. Sivas sahip olduğu tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri
ve kaplıcaları ile gelen yerli ve yabancı turistlere farklı tatil imkanları sunan bir turizm
cennetidir (T.C. Sivas Valiliği, 2017). Sivas turizm potansiyeli incelendiğinde, turizmin
çeşitlerinin büyük çoğunluğuna sahip olan ildir. Sivas, 4000 yıllık tarihi ile açık hava müzesi
gibi kültürel zenginlikleriyle kültür turizmi, şifalı suları ve kaplıcaları ile termal turizm, doğal
güzellikleri ile doğa turizmi, türbe ve camileri ile inanç turizmi, kış şartlarının elverişli olması
ile kış turizmi potansiyeli oldukça yüksek bir şehirdir (Sivas Bülteni, 2017). Her yıl Sivas’ta
yerli ve yabancı birçok ziyaretçi farklı turizm türlerine katılmakta ve turizm tesislerinde
ağırlanmaktadır.
Sivas ilinde 4 tane turizm işletme belgeli ve belediye belgeli olarak da 17 işletme faaliyet
göstermektedir. Turizm işletme belgeli tesisler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Yeşiltaş ve
Öztürk, 2008: 10):
Aşağıdaki tabloya göre Sivas Merkezde farklı birçok otel bulunmaktadır. Otellerin oda
sayılarına bakıldığında toplamda 300’e yakın oda ve 500’e yakın yatağa sahip konaklama
işletmeleri Sivas’a gelen yerli ve yabancı turistleri kolay bir şekilde ağırlamaktadır. Otel
yıldızlarının farklı olması turistlerin ekonomileri açısından avantaj sağlamaktadır. Farklı
bütçelere sahip turistler farklı konaklama tesislerini kullanabilmektedir.
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Tablo 5. Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Tesisin Adı

Sınıfı

Yeri

Oda-Yatak Sayısı

Büyük Otel

****

Sivas/Merkez

114-234

Köşk Otel

**

Sivas/Merkez

63-118

Sultan Otel

**

Sivas/Merkez

27-57

Madımak Otel

**

Sivas/Merkez

38-69

Toplam

256-499

Kaynak: (Yeşiltaş, M. ve Diğerleri, 2008). Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm
Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği. s10

Konaklama işletmelerinden alınan verilere göre Sivas ilinde gerçekleştirilen turizm
faaliyetlerine yönelik 2013-2016 yılları arasında şehri ziyaret eden yerli ve yabancı toplam
turist sayısı aşağıdaki grafik 3’te verilmiştir;
Grafik 3. 2013-2016 Yılları Arası Sivas İlini Toplam Ziyaretçi Sayısı
1.000.000
800.000
600.000
400.000
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Kaynak: (Sönmez, N. 2017). Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017

Yukarıdaki şekilde 2013-2016 yılları arasında toplam geceleme turist sayıları
incelendiğinde 2013 yılından 2015 yılı da dahil olan süre içerisinde sürekli bir düşüş
görülmüştür. Bunun temel nedeninin ülkemizin yaşadığı siyasi ve terör sorunları olduğu
düşünülmektedir. 2016 yılında ise 2015 yılına kıyasla büyük artışın olduğu gözlemlenmiştir.
Konaklama istatistikleri incelendiğinde ise bir dalgalanmanın olduğu ve 2016 yılında da önemli
ölçüde artış olduğu da elde edilen veriler doğrultusundadır.
Yıldız Dağı
Sivas ilinin kuzeyinde, merkeze 58 km uzaklıkta bulunan dağın yüksekliği 2 bin 552
metredir. Kasım ayının ortasından Mart ayının sonuna kadar karla kaplı olan bu dağ da bulanan
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin kapladığı alan dağın kuzey doğu tarafında yer
almaktadır (Yıldız Dağı Kayak Merkezi, 2017).
Sivas ilinin kış turizmi potansiyeli incelendiğinde spor ve doğa turizminin yanı sıra termal
turizm kaynaklarının da turizm faaliyetlerine katılması, turizmin kış sezonunda da
gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır.
Termal turizm açısından değerlendirildiğinde Sivas ilinde bulunan muhtemel 12 tane
kaplıcadan sadece üç tanesi aktif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bunlar (Yeşiltaş ve Öztürk,
2008: 14):
 Sıcak Çermik
 Soğuk Çermik
 Balıklı Kaplıca
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Sıcak Çermik
Ankara-Sivas karayolu üzerinde bulunan kaplıca, Sivas ilinin Yıldızeli ilçesi Kalın Beldesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Sivas şehir merkezine 35 km ve Yıldızeli İlçesine 15 km
uzaklıkta olan Sıcak çermik kaplıcası, kaplıca suyunun romatizmal hastalıklar, kemik ve
kireçlenme hastalıkları, kadın hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıklarında banyo kürleri
şeklinde uygulandığında faydalı olduğu bilinmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).
Sıcaklığı 48 0C olan Sıcak Çermik kaplıcalarının içerisinde bulunan turistik tesisler aşağıdaki
tablo 6 da verilmiştir (Sıcak Çermik Kaplıcaları, 2017):
Tablo 6. Sıcak Çermik Kaplıcaları İçerisinde Bulunan Turistik Tesisler
Tesisin Adı

Sınıfı

Sefa Oteli
Termal Otel
Şifa Oteli
Termal Otel
Çamlıca Oteli
Termal Otel
Karlıpınar Oteli
Termal Otel
Tek Otel
Özel Otel
Toplam
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Yeri

Oda-Yatak Sayısı

Sıcak Çermik Kaplıcaları
Sıcak Çermik Kaplıcaları
Sıcak Çermik Kaplıcaları
Sıcak Çermik Kaplıcaları
Sıcak Çermik Kaplıcaları

29- 89
42-132
40-142
18-54
20-50
149-467

Yukarıdaki tabloda Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlamış olduğu bilgiler
doğrultusunda Sıcak Çermik kaplıcaları içerisinde 4 adet işletme belgeli termal tesis ve 1 adet
özel işletme belgeli tesis bulunmaktadır. Toplamda 149 oda ve 467 yatak kapasitesi ile gelen
yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet sunmaktadır.
Soğuk Çermik
Sivas-Erzincan karayolu üzerinde olan kaplıca Sivas şehir merkezine 18 km uzaklıkta olup,
Hafik ilçesine ise 15 km uzaklıkta olan termal kaplıcadır. Sıcaklığı 28 0C olan Soğuk Çermik
kaplıcası miyozit, tendinit, travma, spor yaralanmaları gibi tamamlayıcı tedavi unsuru olarak,
florür içermesinden kaynaklı içme kürleri şeklinde osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak
kaplıca suyunun yararlı ve olumlu etkileri görülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).
Yaz dönemlerinde hizmet sunan ve Sivas Belediyesi tarafından işletilen tesiste bir tanesinin
tarihi niteliği bulunan 2 adet havuz ve 10 adet de banyo bulunmaktadır. Kaplıca alanı günübirlik
turizm faaliyetlerine katılan ziyaretçilere hizmet vermekte olup konaklama tesisleri ise
bulunmamaktadır (Sivas Soğuk Çermik Kaplıcaları, 2017).
Balıklı Kaplıca
Balıklı kaplıca Sivas şehir merkezine 98 km ve Kangal ilçesine de 13 km uzaklıkta olup SivasKayseri Malatya karayolu üzerindedir. Tedavi özelliği ile dünyada bir eşi ve benzeri bulmanın
mümkün olmadığı kaplıca, bilimsel ve tıbbı bir mucizeyi yani “sedef hastalığını” tedavi
etmektedir. Kaplıca suyunun sıcaklığı 36-37 0C olmakta ve kaplıca suyunda bulunan balıkların
mucizevi bir şekilde tedavi yöntemi uygulaması bu kaplıcanın ününü ve özelliğini daha da
arttırmaktadır (Kangal Balıklı Çermik Kaplıca, 2017). Kaplıca alanında mevcut olan mülkiyeti
İl Özel İdaresine ait olup ve özel bir şirket tarafından yönetilen, iki bölümden oluşturulmuş 1
adet termal otel bulunmaktadır. Tüm yıl hizmete açık olan bu işletmede yarı olimpik olmak
üzere 6 adet havuz ile 16 adet banyo bulunmaktadır. Termal otelin 3’ü suit olmak üzere
toplamda 120 tane oda ile 300 adet yatak kapasitesi bulunmaktadır (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2017). Elde edilen bu bilgiler ışığında Sivas ilinin termal turizm potansiyeli
değerlendirilecek olursa 2012-2016 yılları arasında kaplıca tesislerine giriş ve geceleme sayıları
aşağıdaki grafik 4’te verilmiştir:
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Grafik 4. 2012-2016 Yılları Arası Sivas İlinde Bulunan Kaplıca Tesislerine Gelen
Ziyaretçilerin Tesislere Giriş ve Geceleme Sayıları
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Kaynak: Akkoyun, S. 2017. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Yukarıdaki grafikte 2012-2016 yılları arasında Sivas ilinde bulunan kaplıca tesislerine giriş
yapan ve geceleyen ziyaretçi sayıları verilmiştir. Grafik incelendiğinde 2012 yılından 2014
yılına kadar azda olsa bir atış gözlemlenmiştir. 2014 yılında ise çok düşük bir oranda düşüşün
olduğu ve 2015 ile 2016 yıllarında 20.000 ziyaretçinin kaplıcalara giriş yaptığı görülmektedir.
Geceleme oranlarına bakıldığında ise 2012-2016 yılları arasında bir dalgalanmanın olduğu ve
2012 yılına oranla 2016 yılında ziyaretçi geceleme sayısında artışın olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca termal turizm amaçlı gelen ziyaretçiler genellikle bölgeyi sıcak mevsimlerde ziyaret
etmeyi tercih etmektedirler.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanlar uzun yıllardır farklı sebeplerden dolayı seyahat etmişlerdir. Farklı sebeplerden
kaynaklanan seyahatler beraberinde “alternatif turizm” çeşitlerinin de ortaya çıkmasına imkan
sağlamıştır. Bu alternatif turizm çeşitlerinden biri olarak da termal turizm öngörülmektedir.
İnsanlar sadece deniz kum güneş üçlemesinin yanı sıra sıcak veya soğuk mineralli termal
sularda eğlenme, dinlenme, rahatlama ve tedavi olma imkanı bulmak için turizm faaliyetlerine
katılmaktadır. Termal turizm dört mevsim yapılabilen turizm faaliyetleri arasında olmakla
beraber genellikle sıcak mevsimlerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaz sezonunun dışında
termal turizm gibi kış turizmi de faaliyetleri sürdüren önemli turizm çeşitlerinden biri olmuştur.
Kış turizmi incelendiğinde ise akla ilk gelen kış sporları turizmi olmaktadır. Fakat kış turizmi
içerisinde spor, kültür ve termal turizm gibi farklı turizm çeşitlerini de barındırmaktadır. Yani
kış turizmini sadece spor turizmi ile ilişkilendirmemek gerekmektedir.
Sivas ili gerek konumu, gerekse zengin tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm merkezi
olma durumundadır. Özellikle de kültür turizmi, kış turizmi ve sağlık turizmi kapsamında
termal su kaynakları bakımından oldukça zengin bir alt yapıya sahiptir.
Kış turizmi kapsamında Yıldız Dağı Kayak Merkezi kış mevsiminde yerli ve yabancı
birçok ziyaretçiye hizmet sunmaktadır. Kayak merkezi kapsamında gelişimi sürekli olarak artan
Yıldız Dağı sadece kış sporları değil diğer turizm çeşitleri bakımından da en gözde bölge olma
yolunda ilerlemektedir. Kış mevsiminde kış sporlarının yanı sıra Sıcak, Soğuk ve Balıklı
Kaplıca Çermiği gibi termal kaynaklara sahip ve termal turizmin faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine elverişli bir şehirdir. Genellikle yerli turistlerin ziyaret ettiği, yabancı
ziyaretçi sayısı oranın oldukça düşük olduğu termal kaplıcalar, sıcak mevsimlerde daha fazla
ziyaretçilere hizmet sunmaktadır. Genel anlamda 2013-2016 yılları arasında Sivas iline gelen
ziyaretçi sayıları sürekli dalgalanmalar halindedir. Termal turizm faaliyetlerine katılma amacı
ile ziyaret edenlerin sayısı ufak düşüşlerin yanı sıra 2012-2016 yılları arasında artışın olduğu
gözlemlenmektedir. Fakat bu ufak çaplı artış bölgenin sahip olduğu destinasyonlara kıyasla pek
yeterli sayılmamaktadır. Bu destinasyonlara ziyaret edenlerin sayısını arttırmak için, termal
turizm gibi diğer alternatif turizm türlerinin de tüm yıla yayılmasını sağlamak bölgedeki turizm
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hareketlerinin olumlu yönde gelişimine imkan sağlayacaktır. Bölgede kış turizmi kapsamında
diğer turizm çeşitlerini, yani termal turizm gibi turistik faaliyetlerinin arttırılması ve gerek kamu
gerekse özel sektörün bu alanda önemli yatırımlar yapması ya da yatırım yapmaya teşvik
edilmesi turizmin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.
Özel veya kamu sektörünün bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel tüm destinasyonların
ve gerçekleştirilen tüm turizm faaliyetlerinin tanıtım ve reklamının yapılması ile turizmin
bölgesel anlamda gelişmesi ve kalkınmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Ayrıca sahip
olunan değerlerin sivil toplum kuruluşları gibi farklı kuruluşlar kurularak korunması ve
tanıtımının gerçekleştirilmesi bölgesel olarak turizmin kalkınmasına ve bölgeye turist
çekmesine imkan sağlayacaktır.
Bu çalışma bölgede yapılabilecek diğer çalışmalara rehber niteliğinde olabilecektir. Bu
kapsamda bölgede bulunan turistik destinasyonların incelenerek mevsimsel anlayışın ortadan
kaldırması, gerekli tanıtım ve reklamın yapılması ile özel kuruluşların bu alana daha fazla
yatırım yapılmasına teşvik edilmesinde etkin rol oynayabilir.
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ÖZET
Turizm kavramı ülkemizdeki tatil anlayışı ve alışkanlıklarının değişmesiyle farklı bir boyut
kazanmaya başlamıştır.Bu boyuttan kasıt olumlu bir eğilimdir. Önceleri sadece belirli aylarda yapılan
tatiller günümüzde sınırlama olmaksızın yıl içerisine yayılması hedeflenmektedir. Farklı tatil arayışları
alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını ve gün geçtikçe geliştirilmesini sağlamaktadır. Özellikle
tatil sezonunu yıl bazına yaymak anlamında kış turizmi önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kış turizmi faaliyetlerinin
ülkemizdeki yerini araştırmak ve Sivas ilinde gerçekleştirilen faaliyetleri tespit etmektir. Çalışma Sivas
ilinde gerçekleştirilen kış turizm faaliyetlerini inceleyerek mevcut durumunu ortaya koymak anlamında
önem arz etmektedir. Çalışmada nitel araştırma kapsamında literatür taramasına yer verilmiştir. Sivas
ilinin kış turizmi adına yeni bir alternatif turizm merkezi olduğu, kısa sürede gelişeceği ve adını
duyuracağı aynı zamanda da kaynaklarını en verimli biçimde kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
alternatif turizm çeşitlerinden olan kültür turizmi, doğa turizmi ve sağlık turizmi alanlarında oldukça
önemli bir noktada olduğu göze çarpmaktadır.
Anahtar kelimeler; Alternatif turizm, Sivas ili, Kış turizmi

EVALUATION OF SIVAS PROVINCE IN TERMS OF TOURISM
POTENTIAL AS AN ALTERNATIVE TOURISM TYPE
ABSTRACT
Concept of tourism has acquired different dimension along with thechange of holiday
comprehension and habits.Intention from this dimension is a positive inclination.It is aimed to vacations
that are gone in specific months previously spread without limitation.Different ways of seeking holiday
provide emerging alternative tourism types and development of them day by day.Winter tourism has
become an ımportant way of tourism in the context of extending the time of holiday season on yearly
basis.
The purpose of this study is to investigate activities of winter tourism which are one of the
alternative tourism types in our country and to determine activities performed in Sivas province.This
study becomes more of an issue in point of propounding current situation by examining winter tourism
activities performed in Sivas province.In this study,literature review has coverage within the scope of
qualitative research.It is precipitated that Sivas is an alternative tourism center for winter tourism of
Sivas province improving itself and getting famous in a short time.It also uses its resources
efficiently.Additionally, Its being an important place attracts attention in the areas of cultural
tourism,nature tourism and health tourism which are types of alternative tourism.

Keywords; Alternative tourism, Sivas province, Winter tourism
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GİRİŞ
1980’li yıllardan bu yana ekonomik olarak yükselen bir sektör niteliği taşıyan turizm,
ekonomik olarak ülkeye sağladığı katkılar dolayısı ile önemli bir noktada yer almaktadır.
Turizm sektörü dünya genelinde de hızla büyüyen bir sektör konumunda olup ekonomik olarak
sağladığı getiri sayesinde ülkedeki maddi sorunların aşılmasına olanak sağlamaktadır (Oktayer
vd., 2007).
Eskiden sadece yılın belirli aylarında yapılan tatiller günümüzde bir yıla yayılmaktadır.
Turizmin çeşitlendirilmesiyle ortaya çıkan alternatif turizm dallarından Sivas ilinde ve en çok
talep görenler ise şu aşağıdaki sıralanabilir(Yeşiltaş ve Öztürk,2008);
• Kış Turizmi
• Doğa Turizmi
• Kültür Turizmi
• Sağlık turizmi
Alternatif turizm çeşitlerinden kış turizmini kısaca tanımlamamız gerekirse, kayak
sporunun yapılabilmesini sağlayan, turistik imkanların tamamını içeren, kış sporlarının aktif
şekilde gerçekleştiği kar yağışıyla da orantılı olarak kışın gerçekleşen turizm çeşididir(Ibret
,2006)
Çalışmada alternatif turizm faaliyetlerinden bahsedilmiş daha sonra kış turizm
faaliyetlerinin ülkemizdeki yeri ve faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Kış turizminin geliştirilmesi
yönünde öneriler sunulmuş ve son olarak Sivas ili Yıldız Dağı’nın kış turizm potansiyeli
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
ALTERNATİF TURİZM
Uluslararası düzeyde adından söz ettirmeye başlayan alternatif turizm kavramı, denizin,
kum ve güneşin temel alındığı turizm çeşitlerine ek olarak meydana gelen birçok farklı turizm
hareketliliğini de içinde barındırmaktadır. Trendleri takip etmek ve dünyada meydana gelen
gelişmelere ayak uydurabilmek için yeni turizm türlerini turizm sektörünün hizmetine sunmak
gereklidir (Gülbahar,2009).Alternatif turizm sürdürülebilir turizmin arttırılması ve bölgesel
olarak turizm dağılımını dengelemek adına ortaya çıkan turizm şekline verilen
addır(Akdu,2009;9). Aşağıda alternatif turizm türlerinden üç tanesine yer verilmiştir. Bu turizm
türleri Sivas ilinde en çok talep gören alternatif turizm çeşitleridir(Yeşiltaş ve Öztürk,2008).
Kültür Turizmi
Kültürel turizm veya kültür turizmi kültürel miras üzerine inşa edilen zengin mirası görebilmek,
kaybolmak üzere olan değerleri gün yüzüne çıkartarak kaybolan yaşam tarzlarını tanıtmak
amacıyla gerçekleşen turizm çeşididir. Dünya turizm örgütü verilerine göre dünya çapındaki
tüm turizm turlarının %37 si kültür turizmi alanında gerçekleşmektedir (Alaeddinoğlu,2001).
Sivas ilindeki kültür turizmi bağlamında ziyaret edilecek yerlerden bir kaçı ise şu şekildedir;
Divriği Ulu Camii: cami 1228 yılında inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir yapıya sahiptir ve 25
farklı bölümden meydana gelmiştir. Taş süslemelerle bezeli 3 farklı kapısı
bulunmaktadır(www.yildizdagikayakmerkezi.com)
Şifaiye Medresesi: 1271 yılında İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmasını yanı sıra Çifte
Minareli Medrese’nin de karşısındadır (www.yildizdagikayakmerkezi.com).
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi;1892 yılında hizmete girmesiyle birlikte 1919
tarihinde düzenlenen Sivas Kongresi de burada yapılmıştır.1983 yılından beri müze olarak
hizmet vermektedir (www.yildizdagikayakmerkezi.com).
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Sivas’ta pek çok kültürel miras ve eski medeniyetlerden kalıntılar bulunmaktadır. Yukarıda
bahsedilenler en bilindik olanlardan birkaçıdır. Sivas iline kış turizm amaçlı gelen turistler
kültür turizmi bağlamında da geziler yapabilirler.
Termal Turizm
Termal turizm pek çok şekilde tanımlanabilir kısaca tanımlamamız gerekirse içinde erimiş
mineral bulunduran tedavi amaçlı da kullanılan zengin özelliklere sahip suların su banyosu,
içme, fizik tedavi, psikoterapi diyet gibi tedavi amaçlı kullanılan kaynakların rekreasyon ve
eğlence ile birleştirilerek kullanılmasıdır(www.kultur.gov.tr). Sivas ili termal turizm
bağlamında oldukça önemli kaynaklara sahiptir. 3 önemli kaplıcası bulunmaktadır. Bunlar;
Kangal Balıklı Kaplıca: Sivas iline 96 km mesafede yer alır Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm
Merkezi’ne ise yaklaşık 1 saat mesafede bulunmaktadır. Kaplıca suyunda minik balıklar yaşar
bu balıklar sivilce, yara egzama gibi cilt hastalıklarının tedavi edilmesini sağlamaktadırlar
(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik: Sıcak Çermik il merkezine 31 km Soğuk Çermik ise 17 km
uzaklıktadır. Sıcak Çermik’te ki su sinirsel ve adale rahatsızlıklarına iyi gelmektedir ve yeme
içme konaklama tesisi bulunmaktadır. Soğuk Çermik’te ise su mide ve bağırsak hastalıklarına
iyi gelmektedir (www.yildizdagikayakmerkezi.com).
Kış Turizmi
Kış turizmi, kayak sporunun yapılmasını sağlayan belirli yükseltideki karlı alanlarda
ulaşım, konaklama, spor tesislerinden oluşan kar yağış oranına göre genellikle kış aylarındaki
sporların ağırlıklı olarak tercih edildiği turizm çeşidi olarak tanımlanabilir. Kış turizmi kayak
pistleri ve tesis yatırımlarının yanı sıra çeşitli eğlence, ulaşım vb. hizmetlerin verildiği turizm
çeşididir (Aytaç vd.,2014).
Kış Turizmi açısından birçok tanım mevcuttur fakat kısaca açıklamak gerekirse kış
turizmi; tatil ihtiyaçlarını genellikle yaz mevsiminde karşılayan kişilerin dinlenme ihtiyaçlarını
kış aylarında da karşılamaları adına ortaya çıkan turizm türü olmasının yanı sıra aynı zamanda
alternatif tatil arayışları sonucu hızla ilerleyen bir turizm türü şeklinde karşımıza çıkmaktadır
(Gülbahar,2009).
Türkiye'ye gelen yabancı misafirlerin, ülkemizde sunulan turistik üründen koşulsuz
olarak memnun edilmesi ve memnun ayrılabilmesi için önem verilmektedir. Turizmde yabancı
talebin arttırılabilmesi aynı zamanda kış turizmine olan ilginin arttırılabilmesi için turistin
ülkedeki memnuniyeti son derece önem taşımaktadır (İstanbul Ticaret Odası ,2001-28).
Türkiye’deki kış turizminin gelişebilmesi için ilk olarak tanıtım faaliyetleri hızlandırılmalı ve
turist çekiciliği arttırılmalıdır. Ülkemizdeki kış turizminin özelliklerini şu şekilde sıralanabilir
(Albayrak, 2013).
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Tablo 1.Kış Turizminin Özellikleri
-Kış turizminin mevsimsel olarak turizm sezonunun kapalı döneminde gerçekleşmesi tatil sezonunun 12
aya yayılmasına yardımcı olarak turizm sezonunun uzamasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kış
turizminin yapıldığı alanların sürekli çekiciliklerini sürdürdükleri görülmektedir. Kış mevsiminde kış
turizm merkezi amacıyla aktif konumdaki merkezler yaz mevsiminde de çeşitli amaçlar doğrultusunda
kullanıma açık hale gelmektedir.
-Kış turizmi bölgedeki istihdamın aynı zamanda turizm den elde edilen gelirin artmasına yol açmaktadır
ancak alt yapı ve üst yapının oldukça kullanılabilir olması gereklidir. Bu bağlamda da çok fazla maliyete
neden olduğu gözlenmektedir. Maliyetin fazla olmasının nedeni kış turizminin belirli yükseklikte
gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu nedenle kış turizminin meydana geldiği bölgelerde tüm ihtiyaçların
karşılanması gereklidir.
-Diğer turizm türlerine oranla kış turizmine daha fazla miktarda harcama yapılmaktadır. Ancak bu turizm
türüne eğilimin gerçekleşmesinin asıl neden farklı bir turizm hareketi olması merak ve öğrenme isteğidir.
Kaynak: Albayrak, 2013

Kış turizmi faaliyetleri turizmin kısıtlı olan sezonunu yıl bazına yaymak konusunda
oldukça önemli bir alternatif turizm çeşidini oluşturmaktadır. Dünyadaki kış turizm
faaliyetlerinin rakamsal anlatımını şu şekilde yapmak mümkündür. 2012 yılı itibarı ile 80
ülkede 2110 adet kış turizm merkezi mevcuttur. Bu turizm hareketlerinden yararlanan 400
milyon civarı turist olduğu bilinmektedir(Altaş,2015).
Kış turizmi hareketine katılan turistler için temel beklentiler hızlı ve konforlu ulaşım, kar,
pist, konforlu mekanik tesisler olarak ifade edilmektedir. Turistlerin tatil alışkanlıklarının kış
turizmine doğru eğilim göstermesi bağlamında fiziki olanakları kolaylaştırılması ve tesislerin
müşteri memnuniyeti kapsamında aktivitelerini arttırılması öne çıkmaktadır (Ayaz ve Apak
,2016). Turizm bağlamında büyümenin az ve yavaş olduğu bölgelerde turizm den elde edilen
gelir o bölgede yaşayanlar için önemli bir durumdadır. Halkın tutumunun olumlu sonuçlandığı
yöreler kısa sürede gelişir ve büyüme hızı artar aksi bir durumda halkın turizme olumsuz bir
turum sergilemesi durumunda ise bölgenin gelişimi bir anda gerileyebilir (Şebin,2010). Bu
bağlamda yerel halk ve turizm geliştirme hareketleri birlikte yürütülmelidir.
YÖNTEM
Çalışmanın amacı alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kış turizmi faaliyetlerinin ülkemizdeki
yerini araştırmak ve Sivas ilinde gerçekleştirilen faaliyetleri tespit etmektir. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile veriler analiz edilmiştir Bu bağlamda ikincil
kaynaklardan

doküman

incelemesi

ile

araştırmanın

verileri

analiz

edilmiştir

(Karadağ,2014,Saban,2017,Çiltaş,2012). Çalışmada Sivas’ta gerçekleşen kış turizmi
faaliyetleri ve bu konuda yer alan dokümanlar incelenmiştir. Doküman analizi tekniğinin
kullanılmasının ana sebebi çalışmanın bir ön araştırma niteliği taşımasıdır. Dokümanlar
tarandığında Yıldız Dağı broşüründe ve Yıldız Dağı’nın sitesinde yer alan bilgilerin en uygun
kaynak olduğu kanaatine varılmıştır. Verilere kolay ulaşılabilir olması ve kontrol edilebilmesi
araştırmanın güvenirliği konusunda önem arz etmektedir.
BULGULAR
Sivas ili coğrafi konumu neticesinde büyük avantajlar sağlamış, birçok farklı medeniyetin
hâkimiyetine girmiş il belirli sürelerde hâkimiyet sağlanan bölge konumuna geçmiştir. Bu
açıdan bakıldığında pek çok yerde göremediğimiz tarihi bir mirasa ev sahipliği yapmıştır
(www.sivasbelediyesi.com). Evrensel ölçüde öneme sahip şehir kültürel değerleri ve mirası
sayesinde ilin coğrafi yapısı dolayısıyla önemli bir turizm pazarına ev sahipliği yapabilecek
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konumdadır (Alaeddinoglu,2011). İç Anadolu’nun doğusunda yer alan Sivas ilinin yüz ölçümü
28.488 km² dir. Sivas ili İç Anadolu’da yer alan en soğuk şehir olma özelliğine
sahiptir(www.sivas.gov.tr). Sivas ilinin 2016 yılındaki nüfusu 621.224 kişidir. Bunların
309.364 erkek 311.860 kadındır (www.nufusu.com). Sivas ilinin asıl geçim kaynağı tarımdır.
Nüfusun %70 oranı tarım faaliyetlerinde çalışmaktadır. Bunun yarı sıra hayvancılık,
ormancılık, madencilik, sanayi ve ulaşım sektörleri de geçim kaynağı sağlamaktadır
(www.cografya.gen.tr).
Sivas ilinde yaklaşık olarak 6 ay kış hakimiyeti sürmektedir (Ökmen ,1996). Bu nedenle
Sivas ili büyük bir turizm pazarına ev sahipliği yapabilecek konumdadır. Kış hakimiyetinin
uzun sürmesi ildeki kış turizminin gelişimine olumlu katkı sağlarken sezonun uzun sürmesi
maddi kazancı arttıracak nitelikte bir imkan sağlamaktadır.
Kış turizminde asıl amaç var olan doğal kaynakların turizme kazandırılmasıdır. Kış
turizmi açısından elverişli konuma sahip alanların organizasyonunu yaparak ekonomik açıdan
fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Sivas’ta kış sporlarının yapıldığı
en önemli merkezlerden biri Yıldız Dağı Kayak Merkezi’dir. Tesisin bulunduğu alan daha önce
doğa yürüyüşleri mükemmel manzarası ile dikkat çekerken günümüzde geliştirilerek kış
sporlarının yapıldığı bir tesis halini almıştır (Yeşiltaş ve Öztürk ,2008)
Yıldız Dağı ve Sivas bölgesini turizm potansiyeli bağlamında değerlendirmek
mümkündür. Dağın doğal görünümü turistik olarak bir çekicilik oluşturmakla beraber kış
turizmi anlamında da değerlendirilerek faaliyete açılması fazla bir çekicilik unsuru
oluşturmaktadır. Önceleri sadece trekking amaçlı kullanılan dağ günümüzde kış sporları
merkezi olarak da Sivas iline katkı sağlamaktadır. Yıldız Dağı’ndaki kar kalınlığı kış aylarında
30-40 cm arasında olmaktadır bu nedenledir ki kış sporlarının yapılması için oldukça önemli
bir zemini hazırlamaktadır (Akbulut,2005).
Sivas ilinde kış turizmine geliştirmek adına Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi
açılmıştır. Devletin katkısıyla açılan bu tesisi tanıtmak adına tanıtım broşürleri basılmış, Sivas
Belediyesi tarafından da tesisin açılışı ile ilgili haberler yapılmıştır. Aynı zamanda açılışının 2.
yılında kış turizmi kongresini düzenleyerek merkezi hem tanıtma hem de adını duyurma
bağlamında önemli bir adım atmış bulunmaktadırlar. Kış turizm merkezine yakın olan sıcak
çermik gelen turistlerin hem sağlık hem kış turizmi olanaklarından faydalanma imkanı sunarak
Sivas’a farklı bir turistik çekim imkanı oluşturmaktadır. Aynı zamanda tesis için sporcular
yetiştirmek ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne eğitim olarak da destek vermek amacıyla
Cumhuriyet Üniversitesi ‘’Yıldız Dağı’na Yüksek İrtifa Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi’’ yapılacağını tesisin açılışı sırasında duyurmuşlardır (www.sivas.bel.tr)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde son yıllarda alternatif turizme yönelimin artmasıyla birçok yeni turizm türü
ortaya çıkmıştır. Kış turizmi alternatif turizm çeşitleri arasında uzun zamandır varlığını
sürdürmektedir. Sivas ilinde önceleri kültür turizmi geliştirilmeye başlanmışken alternatif
turizm türlerine olan ilginin artması ve ilin turizm bağlamında belli bir potansiyel oluşturması
neticesinde sağlık, doğa ve kış turizmi de önemli bir gelişim göstermiştir. Önceleri trekking
amaçlı kullanılan Yıldız Dağı günümüzde kış turizm imkan ve olanaklarının değerlendirilmesi
ile birlikte kış sporları merkezi olarak yerini almaktadır.
Sivas ili gerek kültür turizmi gerekse termal turizm bağlamında son derece önemli bir
potansiyel oluşturmaktadır. Sivas ilinde eski medeniyetlerden pek çok kalıntının
bulunmaktadır. Kültür turizminin yanı sıra Kangal Balıklı Kaplıcası ile termal turizm
bağlamında dikkat çeken bir il konumundadır. Balıkların iyileştirici etkileriyle cilt
hastalıklarının iyileştirmesi sağlanır. Bu durum Sivas’ın birçok termal tesisten farklı ve
ayrıcalıklı bir noktada yer almasını sağlamaktadır. Aynı zamanda Yıldız Dağı Kış Sporları
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Turizm Merkezi’ne yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Kış turizmi için ile gelen turistler termal turizm
bağlamında Kangal Balıklı Kaplıca’yı da ziyaret edebilir.
Sivas ili kış turizm potansiyeli incelendiğinde gerekli hizmet kalitesi ve doğal olanakların
var olduğu görülmektedir. Gerek kültür gerek doğa ve sağlık en önemlisi de kış turizmi
bağlamında birçok yerden daha fazla ilgi ve talep göreceği aşikârdır. Birçok sporcunun korkulu
rüyası olan doğal afet sorunlarının Yıldız Dağı’nda risk teşkil etmemesi büyük bir avantajdır.
Aynı zamanda Yıldız Dağı çoğu önemli kış sporları merkezine göre oldukça düşük maliyetli ve
kaliteli hizmet vermesi nedeniyle önemli bir turizm potansiyelini elinde bulundurur
konumdadır. Bu durum değerlendirilerek gerekli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilir ve ildeki
kültür ve termal turizm ile birleştirilerek etkinlikler düzenlenirse Sivas ili çok sayıda turist
çekebilir. Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra gerekli anlaşmalar sağlanarak tur firmalarıyla paket
turlar düzenlenebilir. Termal turizm ve kültür turizmi kapsamında ile gelen turistler Yıldız Dağı
Kış Sporları Turizm Merkezi’ne yönlendirilebilir. Erzurum da düzenlenen kış olimpiyatları gibi
etkinlikler Sivas ilinde de düzenlenerek ilin adını duyurması sağlanabilir. Sonuç olarak Sivas
ile önemli bir potansiyel teşkil etmektedir gerekli planlamalarla kısa sürede hızlı bir yükseliş
gösterip çok sayıda turiste ev sahipliği yapabilir.
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SİVAS YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİNİN YÜKSEK İRTİFA
SPOR KAMPI MERKEZİ OLARAK HİZMET VEREBİLME
POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa IŞKIN
Cumhuriyet Üniversitesi
Turizm Fakültesi
mustafaiskin@cumhuriyet.edu.tr
ÖZET
Sivas turizmi için kış turizmi önemli bir yere sahiptir. Sivas ikliminden ötürü kış turizmine
elverişli bir şehirdir. Bu doğrultuda Yıldız Dağı bölgesi kış sporları merkezi olarak değerlendirilmiştir.
Yıldız Dağı bölgesinde devlet yatırımları ile kış sporları merkezi kurulmuştur. Yıldız Dağında
halihazırda kış sporları tesisleri hizmet vermektedir. Bu kapsamda bölgede kayak tesisleri,
günübirlikçilerin faydalanabileceği tesisler ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Ancak söz konusu
tesisler kayak sezonun kapanması ile birlikte atıl kalmaktadır. Bu çalışmada kayak sezonu dışında kalan
dönemlerde bölgenin yüksek irtifa kamp merkezi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
tartışılmıştır. Bu doğrultuda ikincil veriler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. İkincil veri olarak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi,
ve Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından resmi olarak tasnif edilmiş veriler kullanılmıştır.
Elde edilen ikincil veriler doğrultusunda Yıldız Dağı kış sporları merkezinin yüksek irtifa kamp merkezi
olarak hizmet verebilmesi için gerekli fiziki, iklimsel ve coğrafik şartların birçoğunu taşıdığı sonucuna
ulaşılmıştır. Diğer taraftan konaklama tesisleri, düzenlenen turnuva-organizasyon ve ulaşım açısından
yapılması gereken yatırımlarında olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sivas, Turizm, Yıldız Dağı, Kış Turizmi, Yüksek İrtifa Kampı

ASSESSMENT OF SERVICE POTENTIAL AS A HIGH ALTITUDE
SPORTS CAMP CENTER OF SIVAS YILDIZ MOUNTAIN WINTER
SPORTS CENTER
ABSTRACT
Winter tourism for Sivas tourism has an important place. It is a city suitable for winter tourism
due to Sivas climate. In this direction, Yıldız Mountain region has been evaluated as a winter sports
center. Winter sports center was established with state investments in Yıldız Mountain region. Winter
sports facilities are currently serving on Yıldız Mountain. In this scope, there are skiing facilities in the
region, facilities for the day-trippers and accommodation facilities. However, the facilities remain idle
with the closing of the ski season. In this study, it was discussed that the region could not be evaluated
as a high altitude camp center during the periods outside the ski season. An assessment was made using
secondary data in this direction. Secondary data were formulated by the General Directorate of
Meteorology, Governorship of Sivas, Provincial Directorate of Youth and Sports, Cumhuriyet
University and Sivas Culture and Tourism Provincial Directorate. In the direction of the obtained
secondary data, the result of the physical, climatic and geographical conditions necessary for the Yıldız
Mountain winter sports center to serve as a high altitude camp center has been achieved. On the other
hand, the accommodation facilities were the result of the investments that had to be made in terms of
organized tournament-organization and transportation.
Key words: Sivas Tourism, Yıldız Mountain, Winter Tourism, High Altitude Camp

GİRİŞ
Yüksek irtifa spor kamp merkezlerinin sporcuların verimini artırdığı daha önce konu ile
ilgili yapılmış çalışmalarda belirtilmiştir. Yükselti faydalarından yararlanabilmek için ideal
yüksekliklerin 1800 – 2300 metre arasındaki yükseklikler olduğu da yapılan testler sonucunda
ispat edilmiştir. Çünkü 1800 metrenin altındaki yükseklikler çok az uyarıcı etki yapmakta, 2800
m üzerindeki yükseklikler ise oksijen yetersizliğine sebep olmaktadır. Sivas’ın merkezi 1285
metredir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Sivas’ın merkezinin yüksek irtifa spor kamp merkezi
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olması mümkün değildir. Ancak Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Sivas’ın kuzeyinde bulunan
Yıldız Dağı’nın zirvesi 2 bin 552 metre yükseklikte olup, Futbol sahalarının yapılabileceği
alanlar ise 1900 metre-2200 metre aralığındadır. Yıldız Dağı yüksek irtifa spor kamp merkezi
olma potansiyeline sahiptir. Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı hali hazırda kış sporları merkezi
olarak hizmet vermektedir. Yıldız Dağı kış sporları merkezi hâlihazırda bir oteli bünyesinde
barındırmaktadır. Bu otel 38 odaya sahip olup otelin toplam 110 yatak kapasitesi vardır. Bu
çalışmada hâlihazırda konaklama tesislerini bünyesinde barındıran Yıldız Dağı Kayak
Merkezinin yaz aylarında Yüksek İrtifa Spor Kamp Merkezi olarak değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği tartışılacaktır. Böylelikle yaz aylarında atıl kalan Yıldız Dağı Kış
Sporları Merkezinin dört mevsim hizmet veren bir turizm çekim merkezi haline dönüştürülmesi
potansiyelinin değerlendirilmesi yapılmış olacaktır. Söz konusu değerlendirmeler ikincil
verilerden yararlanılarak yapılacaktır.
SPOR TURİZMİ
Spor turizmi insanların gelirlerinin, boş vakitlerinin, ulaşım olanaklarının, ülkeler arası
seyahatlerde sağlanan kolaylıkların artması sonucunda 90’lı yıllardan sonra önemli bir gelişme
göstermiştir. Bu doğrultuda spor turizmi bir turizm çeşidi olarak literatürde kendine yer
bulmuştur.
Literatürde spor turizmi ile ilgili tanımlara rastlanmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şu
şekildedir;
Tablo 1. Spor Turizmi Tanımları
Gibson, 1998
Turco vd. 2002
Ross, 2001
Weed, 1997

Spor turizmi kişilerin eğlenmek amacıyla sürekli yaşadıkları yerden ayrılarak,
spor faaliyetlerini izlemek veya bu faaliyetlere katılmak amacıyla yaptıkları
seyahatler olarak tanımlanmaktadır
Spor turizmi, insanların önceden belirlenmiş spor faaliyetine aktif ya da pasif
katılımı ile gerçekleşen seyahatlerden oluşan turizm türüdür.
Başka bir ifadeyle spor turizmi, sporla ilgili faaliyetleri yapmak veya izlemek
için yapılan seyahat ve deneyimlerdir.
Spor turizmi, evden uzakta spor aktivitelerine katılma veya seyretme
amacıyla yapılan ticari amaç taşımayan seyahattir.

Kaynak: Adnan Akın. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Journal of
Tourism and Gastronomy Studies, Number: 3/2, ss. 20-30.

Yukarıdaki tanımlardan hareketle genel olarak spor turizmi üç kategoriye ayrılabilir. Söz
konusu kategoriler şu şekilde sıralanabilir (Gibson, 1998: 156);
 Spor etkinliklerini izlemek
 Spor ile ilgili turistik mekânları ziyaret etmek
 Spor turizmi kaynaklı hareketlere aktif katılım
Yukarıda belirtilen kategoriler spor turizmini oluşturmaktadır. İnsanların spor turizmi
hareketi içerisinde yer almalarının en önemli nedenlerinden biri çeşitli ülke veya şehirlerde
düzenlenen spor organizasyonları ve etkinliklerini izlemek istemeleridir. Diğer taraftan spor ile
ilgili çekiciliğe sahip mekânlarda önemli spor turizmi unsurları arasında yer alır. Söz konusu
mekânlar eski çağlardan kalmış spor alanları olabileceği gibi günümüzde önemli spor
kulüplerinin stadyum veya spor salonları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Spor turizmi
içerisinde yer alan kişiler söz konusu bu mekânları ziyaret etmektedirler. Bu iki kategoriye ek
olarak aktif spor yapan kişilerin yer aldığı aktif spor faaliyetleri için turizm hareketleri
içerisinde yer alan kişilerin oluşturduğu bir kategori mevcuttur. Bu kategori içerisinde yer alan
sporcular müsabakalar ve kamplar için turizm hareket içerisinde yer alırlar (Gibson, 1998: 156157).
Spor turizmi kapsamında seyahat eden turistlerin sayısı dünya genelinde hızla
artmaktadır. Buna paralel olarak Türkiye’ye spor turizmi kapsamında gelen turist sayısı da
artmaktadır. 2014 yılında 550 binin üzerinde yabancı turist Türkiye’ye sportif faaliyet amaçlı
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gelip 900 milyon doların üzerinde harcama yapmıştır. Türkiye’de spor turizminin toplamdan
aldığı pay yüzde 1.5 düzeyindedir. Spor turizmi kapsamında Türkiye’ye en çok golf ve futbol
turist çekmektedir. Antalya ve İstanbul’da golf sahası bulunan oteller ile kış aylarında
profesyonel futbol takımlarına kamp imkânı veren genellikle Antalya’da bulunan oteller spor
turizmi için önemli çekim unsurları olarak ön plana çıkmaktadırlar. Futbol turizminde yaklaşık
bin 200 takım Türkiye’de kamp yapmaktadır. Birden fazla kamp yapan takımlarla birlikte bu
rakam yılda 2 bin 500’ü bulmaktadır. Futbol kampı yapan takımların oluşturduğu direkt hacim
100 milyon doların üzerindedir. Antalya’da kamp yapan futbol takımlarının yüzde 90’ını
yabancı takımlar oluşturmaktadır (Türsab, 2015).
Yukarıda belirtildiği üzere spor kampları spor turizmi içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Spor turizmi kapsamında spor kampları önemli düzeyde gelir sağlayan bir kategori olarak ön
plana çıkmaktadır. Bu kapsamda sporcuların performansında önemli etkilere sahip olan yüksek
irtifa spor kamplarının spor turizmindeki rolü önemlidir.
YÜKSEK İRTİFA SPOR KAMPLARI
Yükseklik hipoksiyasının organizmada meydana getirdiği avantaj sağlayıcı fizyolojik
uyumlardan sportif performans elde edilmesidir. Bu alanda ilk ciddi çalışmalar 1968 Meksika
Olimpiyatları nedeni ile ele alınmıştır. Mexico City Olimpiyatları’ndan sonra yüksek irtifada
yaşayan atletlerin özellikle dayanıklılık sporlarında daha yüksek performans göstermeleri,
insanları haklı olarak yüksek irtifa antrenmanı ile performans arasında ilişki kurmaya sevk
etmiştir. Yapılan çalışmalar yüksek irtifanın sağladığı oksijeni az alanlarda yapılan hipoksik (az
oksijen) egzersizlerin sporcularda performans ve dayanıklılığı artırıcı yönde etki yaptığını
ortaya koymaktadır. İnsan vücudu; irtifası yüksek alanlarda bu yüksekliğe uyum sağlamak
adına hemoglobinin artması, alyuvarların çoğalması ve yüksek solunum hızı gibi göstergeleri
içeren bir dizi değişikliğe gitmektedir. Başta alyuvar üretiminin artması ile yüksek irtifada
vücut oksijen taşıyabilme kapasitesini artırmaktadır. Yüksek irtifaya vücudu uyumlu hale
getirmek alyuvar oranında % 30 – 50 oranında artış anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygun
yükseklikte yapılan antrenmanlar sonucu sporcuların kan hücresinde, hemoglobin sayısında ve
kas dokusundaki enzimlerde artış meydana gelmektedir. Bu artış yüksek ortamda az oksijenle
yapılan antrenmanlara bağlıdır (http://goerzurum.net/wp-content/uploads/2014/02/yuksekirtifa.pdf).
Uygun yükseklikte ve sürede yapılan yüksek irtifa antrenmanının ardından sporcuda
oksijen kullanma kapasitesi ve hemoglobin seviyesi artarak kas dokusunu oksijenli ve
oksijensiz ortamlarda dayanıklı hale getirmektedir. Bu antrenman sporcunun daha düşük
rakımlarda performansını ve dayanıklılığını artırmaktadır. Yüksek irtifa antrenmanının
faydalarından yararlanabilmek için ideal yükseklikler 1800 – 2300 m arasındaki
yüksekliklerdir. 1800 m’nin altındaki yükseklikler çok az uyarıcı etki yapmakta, 2800 m
üzerindeki yükseklikler ise oksijen yetersizliğine sebep olmaktadır. Yükseklik antrenmanı için
en uygun süre 3-4 haftadır. Antrenmanlar ne kadar sık tekrarlanırsa adaptasyon o kadar
çabuklaşır. Bir sezonda birkaç defa tekrarlanabilir. Yükseklik antrenmanlarında, yalnızca 10
günlük bir süre bile (minimal süre) etkili olmaktadır. Her türden spor branşında antrenörler
sporcularından bekledikleri yüksek dayanıklılık ve performansı özellikle sezon başlarında
yaptıkları yüksek irtifa hazırlık kamplarında elde etmektedirler (Toy ve Eymirli, 2012: 3).
Yüksek irtifa spor kamplarının sporcuların dayanıklılık ve performansları üzerinde
olumlu etkisinin olduğu daha önce yapılmış çalışmalarda kabul görmüştür. Bu doğrultuda spor
kulüpleri ve bireysel sporları yapan sporcular yıl içerisindeki kamplarını planlarken yüksek
irtifanın olumlu etkilerinden yararlanmak için yüksek irtifa spor kamplarını seçmektedirler. Söz
konusu yüksek irtifa spor kamplarının büyük bölümü kış aylarında kış sporları için kullanılan
yüksek irtifaya sahip kış sporları merkezlerinden oluşmaktadır. Kış sporları için inşa edilen
konaklama işletmelerinin yaz aylarını atıl geçirmemeleri için önemli bir potansiyel sunan
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yüksek irtifa spor kampları söz konusu tesislerde sezonun tüm yıla yayılması için önemli bir
fırsattır. Bu kapsamda çalışmamızda Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinin yüksek irtifa kamp
merkezi olarak elverişli olup olmadığı değerlendirilecektir.
YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİNİN YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ
OLMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yüksek irtifa spor kampları sporcular için önemli bir yere sahiptir. Yüksek irtifa spor
kampları sporculara dayanıklılıklarını ve performanslarını artırabilmeleri için önemli imkanlar
sunmaktadır. Bu nedenle hem kulüpler hem de bireysel spor dallarında sezona veya
müsabakalara hazırlık aşamasında yüksek irtifa spor kampları tercih edilmektedir. Kulüpler
veya bireysel sporların içerisinde yer alan sporcuların kamp yeri seçiminde etkili olan bir takım
faktörler mevcuttur. Söz konusu faktörler şu şekilde sıralanabilir (Demir ve Demir, 2013: 367);
 İklim ve Konum
 Mevcut spor tesisleri ve koşu parkurları
 Konaklama tesisleri ve olanaklar
 İlgili alanda yapılan hazırlık organizasyonları ve turnuvalar
Yukarıda belirtilen faktörler doğrultusunda Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinin yüksek
irtifa kamp merkezi olma potansiyeli değerlendirilecektir.
 İklim ve Konum
Yıldız Dağı kış sporları merkezinin iklimsel özellikleri meteoroloji verileri ışığında
incelendiğinde özelikle futbol kulüplerinin kamp dönemi olan temmuz ve ağustos aylarında
ortalama sıcaklığın 17 C olduğu görülmektedir. Bu sıcaklık düzeyi sporcuların dayanıklılık ve
verimliliklerini optimum düzeye çıkarmak için elverişli hava sıcaklığı olarak kabul
edilmektedir. Diğer taraftan söz konusu dönemde yağışlı gün sayısı 2 olarak ölçülmüştür.
Yağışlı gün sayısının az olması sporcuların antrenman yapmalarını kolaylaştırmakta ve
antrenman programında aksama olma olasılığını azaltmaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları
Merkezinde rüzgâr belirtilen dönemde rüzgar hızı ortalama 15 km/h olarak ölçülmüştür. Rüzgâr
hızı sporcuları olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Ayrıca rüzgâr hızı günlük ortalama olarak
ölçülmüştür. Sporcuların antrenman yapacakları saat dilimlerinde rüzgâr hızının daha düşük
olması beklenen bir durumdur. Bütün bu veriler ışığında iklim açısından değerlendirildiğinde
yıldız dağı kış sporları merkezi yüksek irtifa kamp merkezlerinin iklimsel özelliklerine sahiptir.
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Tablo 2. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Sıcaklık Ortalamaları

Kaynak: http://www.meteoroloji.gov.tr.
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Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi konum olarak değerlendirildiğinde Sivas şehir
merkezine 58 km uzaklıktadır. Sivas şehir merkezi ve Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi
arasında ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Sivas şehir merkezine İstanbul ve İzmir’den
düzenli olarak uçak seferleri mevcuttur. Bunun yanında dönemsel olarak Antalya ve
Ankara’dan uçak seferleri düzenlenmektedir. Diğer taraftan şehre karayolu ve tren ile ulaşımda
mümkündür. 2018 yılı içerisinde tamamlanması beklenen hızlı tren projesi ile Ankara ve
İstanbul’dan Sivas’a daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacaktır.
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nin rakımı 2552 metredir. Antrenman alanlarının kurulması
için elverişli ve diğer tesislerin (konaklama) bulunduğu bölgenin yüksekliği ise 1900-2200
metre aralığındadır. Bu yükseklik yüksek irtifa kamp merkezi olarak hizmet vermek için ideal
yükseklik sınırları içerisindedir.
 Mevcut spor tesisleri ve koşu parkurları
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde mevcut durumda yüksek irtifa kamp merkezi
kapsamında hizmet verebilecek spor alanları (futbol sahası, koşu parkurları, bisiklet parkurları)
mevcut değildir. Ancak şehir merkezinde tesisler mevcuttur. Ancak yüksek irtifanın
faydalarından yararlanmak için Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi bünyesinde futbol sahaları,
koşu ve bisiklet parkurları yapılması gerekmektedir.
Şehir Merkezinde bulunan spor tesisleri aşağıdaki tabloda sırlanmıştır;
Tablo 3. Sivas Şehir Merkezinde Bulunan Spor Tesisleri
Tesis Türü
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Futbol Sahası
Spor Salonu
Spor Salonu
Spor Salonu
Spor Salonu

Tesis Adı
Yeni 4 Eylül Stadyumu
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu
Sivasspor Antrenman Tesisleri
Cumhuriyet Üniversitesi Antrenman Tesisleri
Sivas Demirspor Antrenman Sahası
Sivas Yolspor Antrenman Sahası
Sivas İl Özel İdare Spor Antrenman Sahası
4 Eylül Spor Salonu
Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu
Cumhuriyet Üniversitesi Spor Salonu
Cumhuriyet Üniversitesi Besyo Spor Salonu

Zemin
Çim
Çim
Çim
Çim-Suni Çim
Suni Çim
Çim
Çim
Suni Çim
Parke
Parke
Tartan Zemin
Tartan Zemin

Şehir merkezinde yeterli düzeyde spor tesisi bulunmaktadır. Ancak yüksek irtifanın
sporcular üzerindeki dayanaklılık ve performans artırıcı etkisinin ortaya çıkarılabilmesi için
gerekli rakım Sivas şehir merkezinde mevcut değildir. Ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları
Merkezi’nde atletizm ve bisiklet spor dalları ile ilgili sporcuların ihtiyaçlarına cevap
verebilecek koşu ve bisiklet parkurları da mevcut değildir. Yıldız Dağı Kış Sporları
Merkezi’nin yüksek irtifa spor kamp merkezi olarak hizmet verebilmesi için bu alanda
yatırımların yapılmasına ihtiyaç vardır.
 Konaklama tesisleri ve olanaklar
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde mevcut durumda 1 adet konaklama tesisi
mevcuttur. Söz konusu tesis yıl boyunca hizmet vermektedir. Tesisin oda sayısı 38 olup bu
odaların 36 adeti standart, 2 adeti junior süit olarak dizayn edilmiştir. Otelin toplam yatak sayısı
ise 110 yataktır. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde konaklama tesisi kapasitesi ve sayısı
özellikle futbol kulüplerinin kamp için gelmeleri durumunda yetersiz kalacaktır. Yıldız Dağı
Kış Sporları Merkezi’nin yüksek irtifa kamp merkezi olarak hizmet verebilmesi için daha fazla
konaklama tesisi yatırımına ihtiyaç vardır.
Diğer taraftan Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ne ulaşımın kolay sağlanabildiği şehir
merkezinde bulunan konaklama tesislerinin listesi aşağıdaki sunulmuştur;
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Tablo 4. 2017 Yılı Turizm İşletme Belgeli Oteller
Tesisin Adı ve Niteliği
1.Sivas Büyük Otel (****)
2.Buruciye Otel (****)
3.Köşk Otel (***)
4.Sultan Otel (***)
5.Nevv Otel (***)
6.Paşabey Otel (***)
8.Eretna Otel (Butik Otel)
TOPLAM

Oda Sayısı
114
46
66
27
33
36
53
375

Yatak Sayısı
222
92
144
57
63
69
106
733

Restoran (kişi)
270
140
70
50
50
160
120
860

Kaynak: http://www.sivaskulturturizm.gov.tr
Yukarıdaki oteller turizm işletme belgeli otellerdir. Bu otellerin yanı sıra yatırım
belgesine sahip otellerde mevcuttur. Sivas şehir merkezinde bulunan yatırım belgeli oteller
aşağıda sunulan tablodaki gibidir.
Tablo 5. 2017 Yılı Turizm Yatırım Belgeli Tesisler
Tesisin Adı
1. Savona Otel / Sivas
2. Şeremet Otel /Sivas(Garden Inn)
3. Çermik Resort Otel /Sivas
4.Papatya Otel /Sivas (Grand Paşabey)
5.Sivas Royal Otel /Sivas
6.Grand Borr Otel /Sivas
7.Behrampaşa Han Otel
8.Otel Classi
9.Sivas Otel Alaaddin
TOPLAM

Oda Sayısı
55
160
268
56
61
92
48
50
49
839

Yatak Sayısı
114
320
616
106
73
142
96
100
104
1671

Kaynak: http://www.sivaskulturturizm.gov.tr
Yukarıda tablolarda listelenen otellerin dışında şehir merkezinde iki adet uygulama oteli
hizmet vermektedir. Söz konusu uygulama otellerinden Sultan Şehir Uygulama Oteli Turizm
Lisesi tarafından işletilmektedir. Bunun yanında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Turizm
Fakültesi tarafından işletilen Mihmandar Uygulama Oteli şehir merkezinde üniversite kampüsü
içerisinde hizmet vermektedir. Mihmandar Uygulama Oteli’nde 92 odada 227 yatak
bulunmaktadır.
Konaklama tesislerinin yanı sıra Sivas şehir merkezinde turizm işletme belgeli olarak
hizmet veren “Hayal Kahvesi” isimli bir restoran-kafe bulunmaktadır.
 İlgili alanda yapılan hazırlık organizasyonları ve turnuvalar
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ve Sivas şehir merkezinde yüksek irtifa spor kamp
merkezlerini tercih eden sporcuların yer aldığı spor dallarına ilişkin hazırlık organizasyonları
ve turnuvalar düzenlenmemektedir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek turnuva olarak
Cumhuriyet Kupası düşünülebilir. Ancak söz konusu turnuva 4 Eylül etkinlikleri kapsamında
düzenlenmekte olup. Tarih olarak Eylül ayında verilen milli takım arasında düzenlenmektedir.
Bu tarihler futbol takımlarının hazırlık kamp dönemleri dışındadır. Bu faktörler ilgili olarak
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ve Sivas şehir merkezi yüksek irtifa spor kamp merkezinin
ihtiyacına cevap verecek düzeyde değildir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Spor turizmi giderek gelişen ve getirisi Türkiye’de ki diğer turizm çeşitlerine nispeten
daha fazla olan bir turizm çeşidi olarak göze çarpmaktadır. Spor turizmi kapsamında Türkiye’yi
ziyaret eden yabancı ve spor turizmi hareketleri içerisinde yer alan yerli turistlerin kişi başı

239

240

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

harcamaları diğer turizm çeşitleri kapsamında turizm hareketleri içerisinde yer alan turistlerden
daha yüksektir. Çalışma kapsamında yer verildiği gibi futbol turizminde yaklaşık bin 200 takım
Türkiye’de kamp yapmaktadır. Birden fazla kamp yapan takımlarla birlikte bu rakam yılda 2
bin 500’ü bulmaktadır. Futbol kampı yapan takımların oluşturduğu direkt hacim 100 milyon
doların üzerindedir. Antalya’da kamp yapan futbol takımlarının yüzde 90’ını yabancı takımlar
oluşturmaktadır (Türsab, 2015). Söz konusu kamplar kış aylarında düzenlenmektedir. Antalya
için düşük sezon kabul edilen kış aylarında böyle bir talebin oluşması ve gelir sağlanması
önemlidir. Çünkü yapılan tesis yatırımlarının kış aylarını atıl geçirmesi yatırımların geri
dönüşünü olumsuz etkilemektedir. Bu durum zaman satan hizmet sektörü için önemli bir
kayıptır.
Antalya için kış aylarında geçerli olan bu durum yaz aylarında kış turizmi için yapılan
büyük tesis yatırımları için geçerlidir. Kış turizmi merkezlerinin en önemli sorunlarından biri
talebin mevsimlik olmasıdır. Kış aylarında faaliyet gösteren işletmelerin birçoğu yaz aylarında
faaliyetlerini durdurmaktadırlar. Ancak kış turizmi için kurulan tesisler kuruldukları yerlerin
yüksekliklerinin yüksek irtifa spor kamp merkezi olarak kullanılabilmeleri için uygun olması
söz konusu tesislerin yüksek irtifa spor kamp merkezi olarak hizmet verebilmeleri için önemli
bir fırsat sunmaktadır.
Bu durum Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi içinde geçerlidir. Kurulduğu yükseklik
nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi yüksek irtifa spor kamp merkezi olmak için
uygundur. Bunun yanında Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ve şehir merkezi arasındaki uzaklık
58 km olup ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Bu iki merkez arasında ulaşım kolaydır.
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde konaklama tesisi kapasitesi ve sayısı ile antrenman
alanları ve koşu parkurları özellikle futbol kulüplerinin kamp için gelmeleri durumunda yetersiz
kalacaktır. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nin yüksek irtifa kamp merkezi olarak hizmet
verebilmesi için daha fazla konaklama tesisi yatırımına ihtiyaç vardır. Şehir merkezinde
konaklama tesisleri olsa da bu tesislerin yüksek irtifa merkezine olan mesafelerinden dolayı
kulüpler ve sporcular tarafından çok fazla tercih edilmeyeceği öngörülmektedir.
Diğer taraftan Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ve şehir merkezinde hazırlık
organizasyonları ve turnuvaları düzenlenmemektedir. Bu önemli bir dezavantajdır. Bu konuda
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezini ve şehri ön plana çıkaracak turnuva ve organizasyonları
düzenlemek gerekmektedir.
Sonuç olarak Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nin yüksek irtifa kamp merkezi olarak
hizmet verebilmesi için iklim ve konum istenilen düzeydedir. Ancak spor tesisleri, konaklama
tesisleri ve Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde ve şehir merkezinde düzenlenen hazırlık
organizasyonları ve turnuvaların yetersiz olduğu ortadadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen üç
faktör ile ilgili çalışmaların yapılması yerinde olacaktır.
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KIŞ TURİZMİ KAPSAMINDA SİVAS İLİ YILDIZ DAĞI KAYAK
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ÖZET
Dünyada ve Türkiye’de turizm hareketleri her geçen gün büyüyerek artış göstermektedir. Turizm
hareketlerinin artmasıyla birlikte yeni tatil arayışları meydana gelmektedir ve alternatif turizm çeşitleri
ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm çeşitlerinden büyüme eğilimi gösteren ve her geçen gün turizm
pazarında kendine yer edinmeye devam eden turizm çeşitlerinden biri de kış turizmidir.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki kış turizm hareketlerini incelemek ve Sivas ilindeki Yıldız Dağı
Kayak Merkezi’nin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini gözlemlemek bundan sonra
yapılacak olan çalışmalara ışık tutmaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğiyle
yapılmıştır. Sonuç olarak Yıldız Dağı Kayak Merkezi çevre illerde de kayak merkezi olması nedeniyle
tehditleri ve fırsatları bir arada barındırmaktadır. Kayak merkezinin yeni açılması nedeniyle kış
sporlarını tercih eden kitle için uygun maliyetli olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Swot, Yıldız Dağı

SWOT ANALYSIS OF MOUNTAIN YILDIZ SKI RESORT WITHIN
WINTER TOURISM IN SIVAS
ABSTRACT
Tourism movements are increasing every day in the world an Turkey. With increasing tourism
movements, new holiday search is needed and alternative types of tourism is emerged. One of the
tourism types which has a growth tendency and continue to occupy itself in the tourism market is winter
tourism.
The purpose of this study is to examine winter tourism movements if Turkey, to observe power and
weak side, oppurtunities threats of Yıldız Mountain Ski Resort in Sivas, to illumiate later studies. This
study is done by way of interview. Consequently, Yıldız Mountain Ski Resort has both oppurtunities
and threats, because the surrounding area has also ski resorts. Since ski resort is recently opened, it is
affordable for the ones who prefer winter sports.

Keywords: Winter Tourism, Swot, Yıldız Mountain
GİRİŞ
Turizm dünyada hızla gelişen ve ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayan bir
sektördür. Bu nedenle ekonomik olarak güçlenebilmek için, ülkemizde turizmin sürekliliğini
sağlayabilmek, kıyı turizmiyle anılan ülkemizi kış turizminde etkin bir hale getirmek
gerekmektedir.
Turizm kelimesinin kökeni incelendiğinde Latince “ Tornus’’ kelimesinden gelmektedir
ve “dönme hareketi’’ni belirtmektedir (www.goktepe.net).Turizm kavramını açıklamaya
yönelik birçok tanımlama yapılmıştır. Turizm; sürekli yaşanılan yer dışında, kar amacı
güdülmeden yapılan ve yirmi dört saati geçen, geçici seyahat ve konaklamaların meydana
getirdiği ekonomik - sosyal nitelikli olay ve ilişkiler bütünüdür (Yılmaz,1997,s.1).
Turizmin endüstriyel bir boyutu olması nedeniyle turizmde sürdürülebilirliği sağlamak
yani turizm gelirlerinde kalıcı bir fayda elde edebilmek için uygulanan kıyı turizmiyle birlikte
ülkemizi alternatif turizm çeşitlerine yönelmesini de gerekli kılmaktadır. Alternatif turizm;
geleneksel, klasik kitle turizmi ve kitle turizminin etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş,
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yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bir turizm çeşididir (Zengin ve
Sancar,2016,s.144).
Alternatif turizm denilince inanç, kültür, tarih, sağlık, yayla, kayak, akarsu, dağ ve av
turizmi akla gelen turizm türlerinden bazılarıdır. Anlaşılacağı gibi bu turizm türlerinin tümü
doğal, coğrafî, tarihî ve kültürel değerlerin üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla tabiatı etkilemek
ve değiştirmek yerine tabiatla uyumlu olmayı amaçlayan ve tabiata zarar vermeden ondan
yararlanmayı sağlayan turizm faaliyetleridir. Tabiatı korumak turizmi korunmak anlamına
gelmektedir. Turizm gelirlerinden faydalanabilmek için, turizm hareketleri ile çevreyi
uyumlulaştırmanın gerektiği bilinmektedir (Tekin,2016,s.1095-1096). Alternatif turizm
çeşitlerinden kış turizmini tanımlamak gerekirse; ‘‘Odağında kayak sporunun bulunduğu ve
buna uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatleri, konaklama ve diğer hizmetlerden
yararlanmayı
kapsayan
faaliyet
ve
ilişkilerin
bütünü
olarak
tanımlanabilir’’(Mursalov,2009,s.17). Turizmi on iki aya yayma hedefi açısından bir alternatif
turizm türü olarak önem taşımaktadır. Böylelikle ülke kıyı turizminin yanı sıra kış turizmiyle
de aktif olup, bölgesel kalkınmayı sağlarken ülke ekonomisini de canlandıracaktır. Yıldız Dağı
Kayak Merkezi ‘‘Sivas’ın rüyası gerçekleşiyor’’ sloganıyla faaliyet göstermeye başlamış,
kayak sporu tutkunlarına ve kayak sporu becerisi edinmek isteyenlere hizmet vermektedir.
Ekonomik
boyutuyla
da
Sivas
iline
olumlu
bir
katkısı
bulunmaktadır
(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
Bu çalışmada Sivas ilinde açılmış olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin kayak merkezi
olarak ve diğer kayak merkezlerine göre güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerini incelerken
Sivas için fayda sağlayıp sağlamadığı da araştırmak istenmiş ve Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm merkezi için öneriler sunulmuştur.
KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi mevsimsel uygunluk gösteren, karlı alanlarda, kış sporlarının yapılabildiği bir
turizm çeşididir. Kış sporları için belirli bir yüksekliğe ve eğime sahip, kayak, yürüyüş, tırmanış
gibi aktivitelerin yapılabilmesine olanak sağlayan yerler gerekmektedir. Buna ek olarak da
kayak sporu için nitelikli kar varlığı ve karın kalış süresinin uzunluğu kış turizmi için gereken
diğer öğelerdir. Ayrıca kış turizmi merkezlerinde kayakçılar için telesiyej, teleski,t-bar gibi bazı
temel mekanik tesislerin bulunması da gerekmektedir (Türkeri,2014,s.13).
KIŞ TURİZMİNİN DİĞER TURİZM TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ
Kış turizmi diğer turizm faaliyetlerini de içinde barındırmaktadır. Kış turizmi, turistlere
temiz hava, doğayla iç içe olma, sportif faaliyetlere katılma gibi imkânlar sunarken bununla
birlikte turistlerin arzu ettikleri takdirde kış turizmi yapılan destinasyonun kültür, sağlık,
gastronomi, av turizmi gibi diğer turizm faaliyetlerini de deneyimleyebilirler.
Spor Turizmi; ‘‘Kişilerin eğlenmek amacıyla sürekli yaşadıkları yerden ayrılarak, spor
aktivitelerini seyretmek veya bunlara katılmak amacıyla yapılan seyahatleridir. Spor turizminde
üç faktör öne çıkar. Bunlar, sporlara aktif olarak katılmak, faaliyete katılanları desteklemek ve
bu aktivitelerin gerçekleştirildiği mekânları ziyaret etmektir.’’ Bu bağlamda spor turizmine
aktif olarak katılmayacaklar için diğer turizm faaliyetlerine yönlendirilip, uygulanabilir (
Öztürk veYazıcıoğlu,2002, s.5).
Sanayileşme ve kentleşme sonucu meydana gelen hava kirliliği ve çevresel olumsuz
faktörler insan sağlığını bozmaktadır. Sağlık Turizmi; Beş bölümde incelenmiştir (Özsarı ve
Karatana,2013,s.138-140).
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Tablo 1. Sağlık Turizmi Bölümleri
1.
2.
3.
4.
5.

Kaplıca Turizmi; mineralize termal sularla banyo yapılması, içilmesi, inhalasyonu, çamur banyosunun
yapılabilmesi gibi çeşitli yöntemlerin yanında diğer destek tedavi türleriyle birleştirile bilinen
uygulamalardır.
SPA ve Wellness; “Su ile gelen iyilik/sağlık” anlamına gelen ve Latince “Salus Per Aquam” teriminin
baş harflerinden oluşan SPA terimi, suların kullanımıyla gelen sağlık ve su aracılığıyla elde edilen
dinlenme ve ferahlama duygularının tedavi olarak kullanılmasıdır.
Yaşlı Turizmi; Bakıma ihtiyacı olan yaşlıların, bakım ihtiyaçlarını giderebilme amacıyla başka
ülkelere seyahat etmelerine yaşlı turizmi denilmektedir.
Engelli Turizmi; ‘‘Bakıma muhtaç kişilere yönelik Afyon, Denizli ve İzmir’de hizmetler
verilmektedir’’.
Medikal Turizm; genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi müdahaleleri içeren
uygulamaların yapılmasıyla tıbbi hizmetin ve turizm endüstrisinin işbirliğiyle gerçekleşen turizm
türüdür.

Kaynak: Özsarı ve Karatana,2013,s.138-140.
Dağ turizmi, “Dağ ikliminde bulunmayı ve dağ sporu yapmayı kapsar. Bir başka tanıma
göre; Dağların temiz havasından faydalanmak üzere yapılan turizm türüdür. Yürüyüş ve
tırmanma şeklinde gerçekleştirilebilinir(Mursalov, 2009,s.28).Gastronomi turizmi ise; “farklı
kültürlere has yiyecek ve içecekleri yerinde tüketmek için seyahat etmek” olarak
tanımlanmıştır” (Sarıışık ve Özbay,2014, s.267)
SİVAS
İç Anadolu'da bulunan, İpek Yolu ile Kral Yolu’nun geçtiği büyük bir ildir. Sivas tarihi
dokusu, doğal güzellikleri ve şifa dağıtan kaplıcaları ile turistlere ilginç ve keyifli tatil
deneyimleri yaşatabilmektedir (www.sivas.gov.tr). Sivas’ın yüz ölçümü 28.488 km², nüfusu ise
623.116’dır( www.sivaskulturturizm.gov.tr).
Sivas’ın ortalama yükseltisi 1000 m’nin üstündedir. % 46.2’sini dağlar ve vadiler, %
6.2’sini ovalar ve % 47,6’sını platolar ile pek çok göl Sivas’ın yeryüzü şekillerini oluşturmuştur
(www.sivaskulturenvanteri.com).
Kuzey Anadolu sıradağlarının güneye açılan en önemli kollarından birini Köse
Dağları’dır. Bu dağlar yükseklik uzunluk ve kapladığı alan açısından , bu sıra Yıldızeli
ilçesindeki Yıldız Dağı’nın 2537m yüksekliği ile başlamaktadır. İklim olarak, kışları soğuk ve
kar yağışlı, yazları da sıcak ve kuraktır(www.sivaskulturu.com).
SİVAS VE TURİZM
Sivas’ta tarihsel doku çok fazladır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve temsil
heyetinin Milli Mücadele karargâhı olarak kullandığı ve ‘‘Cumhuriyetin temelini burada attık’’
sözüyle tarihin sayfalarında önemli bir yer alan bu bina Osmanlı’nın son dönemlerinden
izlerini, Atatürk’ün çalışma ve dinlenme odasını, tarihi kongre salonunu ziyaret etmek
isteyenler için muhafaza edilmektedir. 19. Yüzyılın Osmanlı Dönemi eseri olan yapı, üç katlı
ve iç avluludur. Dış cephesinde taş, iç kısımda ise ahşap ana malzemedir (www.kultur.gov.tr)
Çifte Minareli Medrese Selçuklu döneminde, 1271 yılında yaptırılmıştır ancak tahribata
ve yıkıma uğramış doğu cephesi ile günümüze ulaşmıştır. Taş kapısında bitkisel ve geometrik
motifler bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu döneminde mimari önemlidir. Selçuklular bu
yüzyılda Gök Medrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese gibi taş ve çini sanatının en güzel
örneklerini vermişlerdir (www.sivaskulturenvanteri.com).
Sıcak Çermik, su sıcaklığı 50 °C’ ye kadar ulaşmaktadır. Sodyum, sülfat, hidrokarbonat,
magnezyum ve karbonat bileşime sahip olan su; birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır
(www.kulturportali.gov.tr).
Balıklı Çermik, Sivas ili içerisinde merkeze 90 km uzaklıkta bulunan Hamam Deresi
vadisinde yer alır. Kaplıcanın önemi; suyun kimyasal özelliğiyle ve içinde yaşayan balık
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türlerinden kaynaklanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalıştırılmaktadır.
Kaplıca suyunda yaşayan balıkların insan vücudundaki yaralı alanlara gitmeleriyle bu
hastalıkları iyileştirdiği gözlemlenmiştir. 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
tescillenmiştir. Kaplıca suyunun romatizma, deri hastalıkları, böbrek taşları (içme ile) ve
travmatolojik vd. hastalıklarda yararlı olduğu rapor edilmiştir. Ancak sedef hastalığını tedavisi
kaplıcayı popüler hale getirmiştir (www.kangal.gov.tr).
Divriği Ulu Cami, Mengücekoğulları döneminde 1228 yılında yaptırılmıştır. 1280 m² lik
bir alanda yer alan camiye kuzey, doğu ve batı yönünde üç kapıdan giriş yapılmaktadır.
Muhteşem taş süslemeleriyle ilgi çekmektedir. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür
Mirası listesine alınan bu cami Sivas ve turizm adına oldukça önemlidir.
(www.kulturportali.gov.tr).
Sivas kültürel mirasta önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber Sivas’ın turizm
faaliyetleri çeşitliliği çoktur. Sivas ili kış turizmiyle eş zamanlı olarak sağlık turizmi, spor
turizmi ve kültür turizminin yapılabilmesine de olanak sunmaktadır.
KIŞ TURİZMİ VE YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ
Ülkemizin dört mevsimi yaşayabilmesi ve çalışan kesimin izinleri kış döneminde
kullanabilmeleri ya da çalışanların izinlerini parça parça kullanmaları ve okul döneminin tatile
girmesi kış turizmini ve kış sporlarını aktif bir konuma getirmektedir. Kış sporları; “Belirli araç
ve gereçlerle, belirli kurallar çerçevesinde belirli özelliklere sahip karlı ve buzlu ortamlarda
bireysel veya grup olarak serbest veya yarışma amaçlı sporlardır’’(Mursalov,2009,s.16-18).
Sivas’ın yıldızı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 2006 yılında Kültür Ve Turizm
Bakanı Atilla Koç hem güzel hem de kolay ulaşılabilir olma niteliğine sahip kış turizmi merkezi
kurma hedefini ortaya koymuştur. 2010 yılında Yıldız Dağı Kayak Merkezi alanının
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılıp Sivas Valiliği’nin teklifi Bakanlar kurulunca
26.07.2010 tarihinde 27653 sayılı resmi gazetede kış sporları turizm merkezi ilan edilmiştir
(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
Yıldız Dağı Kayak Merkezi; Yıldız Dağı’na açılan turizm merkezi 1625 hektar alanlık
bir yerde konumlanmıştır. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi çevre illerle birlikte 4.5
milyon kişiye ev sahipliği yapacak kapasitedir. Çevre illerle ulaşım uzaklığı; Ankara 480 km,
İstanbul 933 km, Samsun 265 km, Tokat 78 km, Çorum 259 km, Amasya 192 km, Yozgat 305
km, Erzincan 307 km, Giresun 318 km, Ordu 271km ve Kayseri 197 km’ dir. Hızlı tren
güzergâhı ile İstanbul Sivas arası 5 saat 49 dakika, Ankara Sivas arası ise 2 saat 51 dakika
olacaktır. Hızlı tren ile Sivas’ta kayak sporunu tecrübe etmeyi isteyenler ve kayak tutkunları
için ulaşım kolaylığı oluşacaktır. 1991’de çalışmalarına başlanan Yıldız Dağı Kış Sporları
Merkezi’nin her yıl kar ölçümü yapılmış ve çığ etüt raporları hazırlanmıştır
(www.yildizdagikayakmerkezi.com). Ortalama kış sezonu 4 aydır.
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 4 adet mekanik tesis bulunmaktadır. 2 adet
telesiyej 2.331 metre uzunluğunda olup seyahat süresi 20 dakikadır. 2 adet yürüyen
band bulunmaktadır. 1. nolu band 200 metre, 2 nolu band ise 156 metre uzunlundadır. 1 adet
804 metre uzunluğunda T-Bar hizmet vermektedir Tesis içerisinde şehir merkezine 58 km
uzaklıkta olan otel; 36 standart oda, 2 junior suite oda olarak toplamda 38 oda, 110 yatak
kapasitesi ile hizmet vermektedir. Otelde konaklayan misafirler muhteşem dağ manzarasını
izleyebilir, kayak takımı kiralayabilir, gece ve gündüz olmak üzere; gece ışıklandırması ile
kayak zevkini yaşayabilirler. Tesiste günü birlik olarak 2 adet büyük cafe restorant ve 2 tane
de kütük ev bulunmaktadır(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
YÖNTEM
Çalışmanın amacı Türkiye’deki kış turizm hareketlerini incelemek ve Sivas ilindeki
Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini
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gözlemlemek bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutmaktır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemi tercih edilmiş olup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evreni ve örneklemini
Sivas ili oluşturmakla beraber Yıldız Dağı Kayak Merkezi baz alınarak ildeki turizm faaliyetleri
incelenmeye çalışılmıştır. İki farklı yöntemden yararlanılmaktadır. İlki görüşme yöntemi ikicisi
ise doküman incelemesidir. Görüşme literatür taraması sonucu meydana gelen veriler
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmede ses kayıt sistemi kullanılmış ve 1 kez görüşme
yapılması yeterli bulunmuştur. Görüşme Buruciye A.Ş ve Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm
Merkezi’ nin Genel Müdürü Mustafa Altun ile yaklaşık 90 dakikalık görüşme yönteminin
temeline dayalı soru cevap şeklinde ilerlenmiştir. Bir defa ve bir yetkili ile görüşme
yapılmasının nedeni ise görüşmenin ön araştırma niteliği taşımasından dolayıdır. Sonuç olarak
görüşme yönteminde kullanılan sorularla, sorulara alınan cevaplar bir araya getirilmiş ve
oluşturulmuş olan bulgular aşağıdaki biçimde sunulmuştur.
1-Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne zaman faaliyete geçti?
2-Kayak merkezi talep görüyor mu? Talep eden kitle yerli mi yoksa yabancı turistler midir?
3-Ziyaretçilerin yaş grupları, medeni durumları ve cinsiyet dağılımı nasıl olmaktadır?
4-Tesisin ne kadar ziyaretçi aldığı ve ziyaretçilerin kalış yapma süreleri nasıldır?
5-Günü birlik gelen ziyaretçi sayısı ne kadardır? Kayak merkezi içerisinde bulunan otelde konaklayan misafir
sayısı nedir?
6-Bölgesel ziyaretçiler oluyor mu?
7-İnternet sayfasında belirtilen yaz aktiviteleri uygulamada mıdır, bir çekim oluşturabilmekte midir?
8- Kayseri’de bulunan kayak merkezinin yakın olması bir tehdit unsuru oluşturmakta mıdır?
9-Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinin Sivas’a ekonomik olarak katkısı oldu mu?
10-Tanıtım olarak ne gibi faaliyetler yapılmaktadır?

Soru 1: Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne zaman faaliyete geçti?
Pistler 2014-2015 kış sezonu, tam anlamıyla faaliyet 2015-2016 kış sezonunda gerçekleşmiştir.
Soru 2: Kayak Merkezi talep görüyor mu? Talep eden kitle yerli mi yoksa yabancı turistler
midir?
Çok yoğun bir talep olmaktadır. Her sene talep eden sayı giderek artıyor. Bu sene otelde kalan
misafir sayısı bir önceki yılın iki katına ulaşmıştır. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından
gelenler olmaktadır.
Soru 3: Ziyaretçilerin yaş grupları, medeni durumları ve cinsiyet dağılımı nasıl olmaktadır?
Ziyaretçilerimizde kadın erkek sayısı birbirine yakın, eşit dağılım göstermektedir. Özellikle
aileler tercih etmektedir ancak ferdi olarak da gelen ziyaretçiler mevcuttur. Kayak sporu orta
gelir seviyesi olanlar için daha uygun olup, her kesimden ziyaretçiler vardır. Öğrenci, çalışanlar
ve hatta yaşlılar da olmak üzere geniş bir ziyaretçi skalası bulunuyor.
Soru 4: Tesisin ne kadar ziyaretçi aldığı ve ziyaretçilerin kalış yapma süreleri nasıldır?
Günde ortalama 500 kişi ziyaret etmektedir. Ziyaretler ve konaklamalar yoğun olarak Cuma
günü akşam giriş, Pazar günü akşam çıkış olmak üzere yapılmaktadır.
Soru 5: Günü birlik gelen ziyaretçi sayısı ne kadardır? Kayak merkezi içerisinde bulunan otelde
konaklayan misafir sayısı nedir?
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Günübirlik ziyaretçi sayısı 100.000’i geçmektedir. Otelde konaklayan misafir sayısı ise geçen
sene 1043 kişi olmuştur.
Soru 6: Bölgesel ziyaretçiler oluyor mu?
Tokat, Amasya, Trabzon, İstanbul ve yurtdışından gelenler çoğunlukla ilgi göstermektedir.
Soru 7: İnternet sayfasında belirtilen yaz aktiviteleri uygulanmakta mı ve kayak merkezi için
bir çekim oluşturabiliyor mu?
Fiilen uygulanmaktadır, bu sene Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Milli takımı kamp alanı
olarak kullandı. Yamaç paraşütü aktivitesi ise 2018 yaz sezonu yolcu indirmeye başlayacaktır.
Soru 8: Kayseri’de bulunan kayak merkezinin yakın olması bir tehdit unsuru oluşturmakta
mıdır?
Kayak severlerin farklı pistlerde kayak yapma istekleri ve her yerin kendine has özelliğinin
olması Sivas için bir tehdit unsuru oluşturmamaktadır. Kayseri ili için büyük yatırımlar
yapılmaktadır ancak Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde tarih ve termal pazarlanarak
bir araya getirilirse Sivas için avantaj sağlanacaktır.
Soru 9: Kayak merkezinin açılmasıyla Sivas iline bir katkısı olmuş mudur?
Personelin bir kısmı bölge köylerden istihdam edilmektedir. Özellikle kayak merkezinin ait
olduğu bölge halkına ekonomik olarak bir katkısı oluyor. Bölge halkının da turizme yönelmesi
ve bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Tesisin yeni olması nedeniyle uzun vadede ekonomik
olarak katkısı daha da artış gösterecektir.
Soru 10: Tanıtım olarak ne gibi faaliyetler yapılmaktadır?
Yoğun bir şekilde il içinde ve il dışında billboardlarda reklam faaliyetleri uygulanmaktadır,
bölgeye hitap ettiği düşünülen illerde reklam çalışmaları, yerel ve ulusal tv kanalları ile reklam
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca acentalarla görüşmeler yapılarak paket tur gibi imkanların
sunulması sağlanmaya çalışılmaktadır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Çalışmada araştırma sonucu görüşme yönteminin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan
bulgularla Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin swot analizi tablo şeklinde oluşturulup
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 1. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Swot Analizi
Güçlü Yönler
- Bölgesel olarak Kayseri ve Sivas’ın kayak
merkezlerinin olması, yakınlığı nedeniyle tercih
edilmesi.
-Kayak merkezleri arasında tehdit unsuru oluşturan
çığ, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabilecek
çığ riski Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde
bulunmamaktadır.
-Büyük organizasyonları kaldırabilecek teknik
özelliklere sahip olması
-Uluslar arası yarışların yapılabileceği düzeyde
pistlerin bulunması
- İçerisinde Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait Yüksek
İrtifa Ve Spor bilimleri Araştırma Merkezi bulunup
sporcular için artı bir özellik sağlamaktadır.
-Yapay karlama sistemiyle sezonun uzatılması
Fırsatlar

Zayıf Yönler
-Turizm sektörünün gelişmemiş olması
-Hızlı tren çalışmalarının bitmemiş olması, ulaşımın
zorluğu
-Kayseri’de bulunan kayak merkezinin eski ve
gelişmiş olması
-Kayseri-Sivas illerinin birbirine yakın olması
nedeniyle alternatifinin olması
-Turizm sektörünün gelişmemiş olması
-Tesisin açılımının yeni olmaması nedeniyle az
bilinmesi
-Konaklama tesisinin yatak kapasitesinin azlığı

Tehditler
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-Diğer kayak merkezi yapılan tesislerin içerisinde buz
pistinin bulunmaması
-Tesis içerisinde diğer rekreatif faaliyetlersin
yapılabilmesi (trekking, dağ bisikleti, su sporları,
yamaç paraşütü, at binme)
-Sivas’ın jeotermal kaynaklarının bulunması
-Kış sporlarına ek olarak kültürel, tarihi ve doğal
zenginliklerin olması

-Bölge içi 2 adet kayak merkezinin bulunması
-Kayseri İli kayak merkezine büyük yatırımlar
yapılması
-Diğer kayak merkezine göre ulaşım zorluğu

SONUÇ
Kış turizmi, turizmi on iki aya yayma çalışmalarıyla giderek artış gösteren alternatif
turizm türlerinden biridir. Turizmle ülkelere ekonomik faydalar sağlaması nedeniyle büyük
önem gösterilmektedir. Türkiye konumu itibariyle ve dört mevsimi yaşatabilmesi nedeniyle de
doğal, kültürel ve tarihsel zenginlikleri ile turizm açısından güçlü bir yapısal özellik
göstermektedir.
Bu çalışmada incelen kış turizmi ve Sivas iliyle birlikte Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi’nin zayıf ve güçlü yönleri, fırsatları ve tehditleri ele alınmıştır. Çalışmada
yapılan araştırmanın Yıldız Dağı için talebin artış göstermesi, ilginin sürekli artması ve bölgede
var olan Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi’nin bir tehdit unsuru oluşturmadığını, insanların yeni
yerleri keşfetme arzusu ve Sivas’ta bulunan termal turizm ve tarih turizmiyle kış sporlarını
birleştirebileceklerini Sivas ve Yıldız Dağı açısından fırsata çevirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca
diğer kayak merkezlerinde var olan çığ riskinin olmaması, güvenli spor yapma isteği insanlar
için ayrı bir çekim oluşturabilmektedir. Ancak Sivas ilinin turizm açısından gelişmemiş olması
bir dezavantaj olarak görülmektedir. Yapılan görüşmede bunu geliştirebilmek için tanıtım
faaliyetlerine odaklanıldığı, yerel ve ulusal televizyon kanalları, billboardlar, ve turizm
acentalarıyla iş birliği yapılma çalışmalarının olduğu belirtilmiştir. Yeni bir yapılanma olması
nedeniyle tanıtımlarla ve yatırımlarla daha fazla ziyaretçi alacağı, Sivas’a ekonomik olarak
önemli ölçüde katkı sağlayacağı çalışmada artan ziyaretçi sayısıyla da öngörülmektedir.
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ÖZET
İnsanoğlunun istek ve beklentileri doğrultusunda teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte tüm
sektörlerde değişime gidilmiştir. Bu değişimlerden en fazla pay alan sektörlerden biri de turizm sektörü
dür. Gelişmiş ülkeler bu değişime ekonomik anlamda ayak uydurabilirken gelişmekte olan ülkeler ve
gelişmemiş ülkeler için aynı durum söz konusu değildir. Bu sorunun giderilebilmesi için, geri kalmış
bölgelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde kalkınabilmesi için ekonomik anlamda gelir sağlayacak
potansiyellerin tespit edilmesi ve gelir amaçlı kullanılması gerekmektedir.
Bu çalışmada Sivas’ın bölgesel kalkınma kapsamında kış turizminin sağladığı faydalar incelenmiştir.
Önemli bir kalkınma aracı olan turizmin alternatif bir çeşitlendirmesi olan kış turizmi üzerinde
durulmuştur. Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmış olup doküman incelemesine başvurulmuştur.
Sivas ilinde kış turizminin bölgesel kalkınma üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak olumlu
etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kış turizmi, Bölgesel Kalkınma, Sivas

THE IMPORTANCE OF WINTER TOURISM IN REGIONAL
DEVELOPMENT: SİVAS PROVINCE CASE
ABSTRACT
There have been great changes in all sectors in accordance with people’s demands and
expectations as a result of technological progress. Tourism has been affected by these changes to a great
extent, too. Developed countries have easily adjusted to the changes whereas the developing and
underdeveloped ones have not been able to achieve them. For the purpose of eliminating this problem
and achieving a rapid and efficient development throughout the underdeveloped regions, it is vital to
identify and use the financially income-generating potentials.
This study deals with the benefits provided by winter tourism for Sivas in terms of regional development.
The study focuses on winter tourism, an alternative of tourism, as an instrument for development. In the
study, collateral data have been used and documents have been reviewed. It is concluded that winter
tourism has had positive effects on economy, society and culture.
Key Words: Winter tourism, Regional Development, Sivas

GİRİŞ
Küreselleşme olgusu, ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler,
iktisadi kalkınmanın ne tarım ne de sanayi sektörü ile gerçekleşmeyeceğini göstermiştir. Bu
bağlamda, sektöre bazda ülkelerin daha hızlı bir şekilde gelişme kaydedebilmesi için hizmet
sektörleri başta turizm olmak üzere büyük önem arz etmektedir ( Bahar, 2007: 1-2).
Turizmin ülkelere sağladığı ekonomik faydalar son yıllarda giderek arttığı
gözlemlenmektedir. Bölgenin sahip olduğu doğal, tarihi veya kültürel özelliklerinden doğması
sebebiyle sürdürülebilir değerleri gözetildiği sürece diğer sektörlerde olduğu gibi ham madde
sıkıntısı yaşanmaz, dolayısıyla yatırım yapılan bölgeler var olan destinasyon değerlerini
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kullanarak yani doğal değerleri arz haline getirerek bir gelir unsuruna dönüştürür. Bu bağlamda
turistik ürün açısından zengin bölgeler, bölgesel açısından avantajlı konuma sahiptirler (Akova
ve Çakmak, F. , 2013: 138).
Rekabetin üst düzeyde olduğu turizm sektöründe artık sadece deniz- kum- güneş
üçlüsünün yeterli olmayacağı sonucuna varılmış ve alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan bölgeler sadece mevcut turizm potansiyeliyle yetinmeyip aynı zamanda diğer
bölgelere göre avantaj sağlayabileceği benzersiz ve özgün sayılabilecek özelliklerine
yoğunlaşıp sektörde bu konuda fark yaratmaya ve turist çekmeye çalışmalıdır (Zengin ve
Sancar, 2014: 5).
Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kış turizmi de özgünlük ve benzersizlik açısından
eşsiz konumdaki bir turizm çeşididir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 stratejisinde de kış
turizmi ile ilgili planlamalar yapılmıştır. Türkiye’nin kış turizmi kapsamında en önemli
merkezlerin başında Erzurum- Palandöken ve Bursa- Uludağ gelmektedir. Türkiye’de bu
bağlamda kış turizmi kapsamında değerlendirilebilecek iller başında Sivas- Yıldız Dağı Kayak
Merkezi öngörülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).
2006 yılında Sivas Yıldız Dağı’nda Kayak Merkezi’nin açılacağına sinyal veren Kültür
ve Turizm Bakanı Atilla Koç ilk fizibilite çalışmalarını başlatarak projelendirilmesi için gayret
göstermiştir. Sivas Yıldız Dağı Kış Turizmi Merkezi 2013 yılında yapımına başlanmış olup
2015 yılında kış sporlarına hazır hale getirilmiştir. Sivas son yıllarda kış turizmi için önemli bir
uğrak merkezi haline gelmiştir (Yıldız Dağı Kayak Merkezi, 2017).
Bu çalışmada Sivas’ın bölgesel kalkınma kapsamında kış turizminin sağladığı faydaları
incelemiştir. Bu bağlamda ilk olarak bölgesel kalkınma kavramına yer verilmiş daha sonra
Türkiye’de ki kış turizminden ve son olarak da Sivas’ta kış turizminin bölgesel kalkınmada ki
etkilerinden bahsedilmiştir.
Bölgesel Kalkınma
Etimolojik kökleri Latince “regio: çevre-alan” anlamına gelen bölge, çok geniş bir anlam
ifade ettiği için sınırları oldukça zor çizilebilen bir kavramdır. Bölge tanımı kimi zaman bir
kentin birkaç mahallesini içine alan bir alan için kullanılırken, biraz daha genişletildiği zaman
bir ülkenin birkaç ilini içine alan bir yöre için kullanılmakta, bazen de birkaç ülkenin
oluşturduğu kara parçasını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bölge kavramının tanımı genel
olarak, belirli kriterler bakımından şehirden büyük ülkeden küçük alanlar olarak ifade
edilmektedir(Doğan ve Yıldız, 2007: 3).
Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik anlamda gelişmişlik düzeyini anlatmak için
kalkınma, büyüme ve gelişme gibi farklı kavramlar kullanılmaktadır (Doğan ve Yıldız, 2007:
2). Kalkınma kavramına değinecek olursak, ülkeler ve toplumların kaynaklarının dağılımı,
üretim teknikleri, kurumsal yapı, toplumsal değerler, insanların tutum ve davranışları
değişmekte ve belirli bir yön içerisinde gelişmektedir. Toplumların sahip olduğu gelenekler ve
yaptıkları uğraşlar dinamiktir. Bunun sonucunda sürekli gelişirler ve farklı formlar içerisinde
yeniden şekillenirler. Bu yüzden kalkınma, sosyal değişim sürecini etkilemek için yapılan
olumlu müdahalelerle çok yakından ilişkilidir. Kalkınma, içinde bulunulan durum ya da bir
önceki konumdan hareket ederek, değişimi öngören dinamik bir kavramdır (Tolunay ve Akyol,
2006: 3).
Devecioğlu ve Sarıkaya (2005: 3) “Kalkınma çabalarını, bir toplumun kendini ekonomik,
sosyal, kültürel ve her türlü açıdan geliştirmesi bunu sürdürebilir hale getirmesi” olarak
tanımlamaktadırlar. Kalkınma olgusu, birçok değişkeni içerse de barındırsa da bu değişkenler
arasında ki ekonomik değişkenler önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda kalkınmanın temelini
oluşturan ekonomik kalkınma gerek iktisadi gerekse sosyal yapıdaki gelişme ve ilerlemeleri
ifade etmektedir (Devecioğlu ve Sarıkaya, 2005: 3).
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Ekonomik anlamda bakıldığında, tarım ülkesi konumunda az gelişmiş ülkeler turizmin
ekonomik yararları ve etkilerini gelişmiş ülkelere göre daha çok hissederler. Ülkeler özellikle
1980 sonrası, turizm sektörünün geliştirilmesine özel önem vermeye başlamışlardır. Bu önemi,
turizm sektörüne aktarılan kaynaklardan, tanınan idari, mali ve hukuki kolaylıklardan ve turizm
sektörü için önemli potansiyele sahip yöre ve bölgelerin yabancı ziyaretçilerin kullanımına
açılmasından anlamak mümkündür (Bahar, 2007: 2)
Turizm sektörünün ülkeler ya da bölgeler arası eşitsizlikler arasında ekonomik anlamda
denge sağladığı görülmektedir. Çeken (2008: 2)’ e göre bölgesel kalkınma; bir bölgenin veya
yörede yaşamını sürdüren insanların yaşam standardının artışı olarak anlaşılmaktadır. Ülkeler
arası ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda birçok farklılık görülmektedir. Bu farklılıkların
yoğunluğu az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır. Bu gibi nedenlerden
dolayı az gelişmişlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Ülkeleri gelişmiş ve az gelişmiş ekonomiler
olarak sınıflandırırken en çok kullanılan ölçü kişi başına düşen ulusal gelirin büyüklüğüdür
(Çeken, 2008: 2 ).
Akova (2013: 139) bölgesel kalkınma kavramını, “bir ülkede, ülkenin diğer bölgelerine
oranla geri kalmış bir bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkındırılması çabaları” olarak
açıklamaktadır.
Bir başka tanıma göre bölgesel kalkınma, “bölgeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel
farkları en aza indirerek geri kalmış ülkelerin gelişmesini sağlamak için oldukça önemlidir”
olarak ifade edilmektedir (Tekin, 2011: 38).
Bölgesel kalkınma sanayileşmenin, belli bölgelerde toplanmasıyla ortaya çıkan eşitsizliği
kaldırmak ve geri kalmış bölgelerin sanayileştirilerek ülke içinde adil bir refah dağılımı
amacına güder. Devletler, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek ya da en aza indirebilmek için
uzun vadeli planlar ve bu planlara uygun stratejiler geliştirirler (Marangoz ve Acar, 2009: 29).
Bölgesel kalkınmanın ülke ekonomisine sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz
(Abuşoğlu ve İnan, 1989: 5);
 Ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan kaynakların iktisadi faaliyet içerisinde
değerlendirilecek yüksek kalkınma hızının gerçekleştirilmesi
 Ülkede nüfus-kaynak arasındaki dengenin sağlanması
 Düalist özelliğe sahip ekonomik yapının bütünleşmesi
 İktisadi mekânın ve şehirleşme olayının iktisadi gelişmeye en elverişli biçimde
düzenlenmesi
 Bölgelerarası refah seviyesinin farklılıkların minimum düzeye indirilmesi ya da giderilmesi
Bölgesel kalkınma politikalarındaki asıl hedef ülkeler arası karşılaştırmalarda geri kalmış
ülkelerin diğer ülkeler ile arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak olarak ifade edilebilir.
Kış Turizmi ve Türkiye
Turizmin genel özellikleri arasında mevsimsellik özelliğinin olması ve insanların
genellikle tatil için yaz dönemlerini tercih etmesi turizmin on iki aya yayılmasını
engellemektedir. Bunun sonucunda ise turizm faaliyetleri kitle turizmi şeklinde kendini
göstermektedir.
Son dönemlerde turizmi yılın sadece belli bir bölümünde toplanmasını engellemek ve her
ayına yaymak için çalışmalar başlatılmıştır. Sektörde yapılan yatırımlar sonucu tatillerini
genellikle yaz aylarında geçiren insanların son yıllarda bu alışkanlıklarını değiştirerek kış
aylarında da tatile çıktıkları görülmektedir. Bu yönde giderek artan talebi karşılayabilmek adına
gelişmiş ülkeler turizm sektöründe bu talebe uygun kış turizmi adı altında turistik ürünler
geliştirmişlerdir (Karaman ve Gül, 2016: 3).
Turizm çeşitlendirmesi kapsamında son yıllarda öne çıkan türlerden biri olan dağ ve kış
sporları turizmi doğada bulunurken aynı zamanda doğayı keşfetmek, macera yaşamak ve
onunla mücadele etmek isteyen insanların tercih ettiği bir türdür. Bu turizm çeşidi özellikle
katılımcısını sürekli aktif hale getirdiğinden, hareket halinde dinlenme ve yenilenmeye olanak
vermesinden dolayı ön plana çıkmaktadır (Kozak, A. ve Bahçe, 2012: 179)
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Karadağ (2016) kış turizmini sürekli yazlık gezintilerden ve hayatın günlük
koşuşturmasından sıkılanlara çare niteliğinde bir turizm türü olarak göstermektedir. Kış turizmi
kapsamında gelen turistler kış sporlarını da yapma imkanı bulmaktadırlar. Dolayısıyla kış ve
kayak sporlarının yapılabildiği geziler ve bu gezilerden oluşan tüm turistik faaliyetleri kapsayan
turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır (Karadağ, 2016: 156).
Kış turizmi, karlı ortamlarda ve ağırlıklı olarak kış sporları uygulamalarının geliştirildiği
bir turizm hareketi” olarak tanımlanmaktadır ( Sürücü, 2016: 144).
İnsanlar tatillerini genellikle yaz mevsiminde geçirmeyi tercih ederken, son yıllarda bu
tercihlerini kış mevsimine doğru kaydırmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda dağ- kış turizmi
önem kazanmaya başlamıştır. Bu yönde giderek büyüyen talebi karşılayabilmek için turizmde
gelişmiş ülkeler, dağ ve kış turizminin yoğunlaştığı yerlerde yeni yatırım çalışmaları yapmaya
başlamışlardır. Kış turizminin en önemli bileşeni kayak yapmaya uygun kar varlığının
olmasıdır. Karın uzun süre yağması ve pistlerde kalması kayak yapabilme süresini uzatmaktadır
(TÜRSAB, 2017).
Kış turizmi için oldukça elverişli olan ülkelerden biri Türkiye’dir. Coğrafi alan olarak
yüzölçümünün yarısı kadar bir alan 1500 ile 3000 metre arasında yükseklikte sıradağlara
sahiptir. Ancak Türkiye sahip olduğu bu potansiyeli bu güne kadar yeterince kullanamamıştır.
Türkiye’deki kış turizm merkezleri genellikle iç turizme hitap etmektedir. Genel olarak sıcak
denizleri ve yabancı turistlerinde tatil için yaz mevsimini tercih etmesi sonucu kış turizminin
yeterince gelişememesine neden olmuştur. Bu nedenle tanıtımın etkili olabilmesi için ülkemize
yakın komşularımızdan daha fazla turist çekebilmek amacıyla kış turizmi için düzenlenen
uluslararası fuarlara katılım önemli sonuçlar vermektedir. Nitekim Moskova ve Kiev kış
fuarlarına katılım sonrasında Türkiye’ye kış sporu için gelen Rus ve Ukraynalı turist sayılarında
önemli artışlar olmuştur ( Gür, 2017 ).
Türkiye’de kış turizminin geliştirilmesi için yapılan en önemli adımlardan biri 2023
eylem planın da yer alan “Kış Turizm Master” planıdır. Bu plan doğrultusunda belirlenen illerin
(Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) mevcut ve potansiyel kış turizm merkezleri
dikkate alınarak oluşturulan koridor boyunca yer alan diğer bütün turistik unsurlar (doğal ve
kültürel) kış turizmine hizmet verebilecek şekilde entegre edilerek turizm çeşitliliği
sağlanacaktır ( Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017).
Tablo 1. Türkiye deki Kış Turizm Merkezleri

(ÇDP: Çevre Düzenleme Planı, NİP: Nazım İmar Planı, UİP: Uygulama İmar Planı, TM: Turizm
Merkezi) KTKGTB: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri)
Son Güncelleme Tarihi: 21.06.2016 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden alınan tablo da Kış Sporları Turizmine yönelik
toplam da 28 adet TM/KTKGB’ye ilişkin plan durumları, mevcut ve hedef yatak kapasiteleri
ile mekanik tesisler hakkında bilgiler (adet, kapasite ve uzunluk) Kış turizm merkezi iller
bazında gösterilmektedir. Buna Turizm Bakanlığı belgeli olmayan ancak farklı idareler
tarafından kayak merkezi olarak belirlenen ya da hedef gösterilen alanlar da eklenince bu sayı
toplamda 51 e ulaşmaktadır. Turizm Bakanlığı Belgeli 28 tesiste toplam yatak kapasitesi 9 bin
549 iken bu sayıyı 78 bin 645’e ulaştırmak hedeflenmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2017).
Türkiye’ye kış aylarında gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmı kültür turizmi kapsamında
ülkemize giriş yapsa da son yıllarda kış sporlarını da içeren kayak merkezlerine olan ilginin
yoğun biçimde arttığı da gözlemlenmektedir. Ara tatilinde yerli turistlerin de kayak
merkezlerine akın etmesiyle son yıllarda kış turizm için hizmet veren oteldeki doluluk
oranlarındaki artış göze çarpmaktadır ( TÜRSAB, 2017).
Tablo 2. Türkiye’ye Kış Ayalarında Gelen Ziyaretçi Sayısı
YILLAR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*

GELEN ZİYARETÇİ
2.745.138
2.994.954
3.133.241
3.522.611
3.543.152
3,829.152
4.140.599
4.273.122
4.749.771
4.836.735
5.000.000

Kaynak: TÜRSAB, (2017). TÜRSAB Kış Turizm Raporu 2014, ( Erişim tarihi: 13.12.2017).

Türkiye de Kış turizmi potansiyelinin yüksek olduğu ve bununla ilgili çalışmaların devam
ettiği belirtilmiştir. Tablo 2 de de görüldüğü gibi kış aylarında ülkemize giriş yapan ziyaretçi
sayısında yıllar bazında sürekli bir artış görülmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırmanın araştırma yöntemini nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “doküman
analizi tekniği ” oluşturmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2006) Doküman analizini; araştırılması
hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak
tanımlamıştırlar. Bir başka tanıma göre doküman analizi tekniği konu ile ilgili resmî ya da özel
kayıtların toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir
tekniktir. Tüm bu sebeplerden ötürü sürekli değişme ve gelişme süreci içerisinde bulunulan bu
dönemde tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu
anlamda turizmin bu hızına paralel olarak gelişen, ilgili alanı düzenleyen ve bu alana ilişkin
hükümleri, kuralları ortaya koyan yazılı materyallerin incelenmesi de oldukça önem arz
etmektedir (Pamukçu ve Sarıışık,2017: 88). Bu düşünceden yola çıkılarak, bu araştırmada nitel
araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup doküman analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırmada Sivas iline gelen yerli ve yabancı turist sayısı, konaklamada arz ve talep son
olarak da Yıldız Dağı’na gelen turist sayısı ve yapılan aktiviteler yorumlanarak Sivas’ın
bölgesel kalkınmasına ne gibi etkilerin olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışma
da istatistiki verilere TÜRSAB 2014 kış turizmi raporu, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde bulunan Yeni Han Otel Müdürlüğü’nden mail adresi
yoluyla elde edilmiştir.
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BULGULAR
Sivas İç Anadolu'nun doğusunda yer alan, Anadolu'daki tarihi İpek Yolu güzergâhlarının
kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun da geçtiği büyük bir ilimizdir. 16 İlçe
den oluşmaktadır. Sivas tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ile turistlere birçok
alternatif turizm çeşitlerini bir arada sunmaktadır. İç Anadolu'nun yüksek platoları üzerinde
başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir
kesimle son bulmaktadır. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. Sivas İli iklimi yazları
sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır.
Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri
bulunmaktadır. Sivas İlinin bitki örtüsünün çoğunu step (bozkırlar) oluşturmaktadır. Sivas İli
bulunduğu coğrafi konum itibari ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapmaktadır (Sivas İl
Kültür ve Turizm, 2017).
Sivas ilinin coğrafi konumunun kendine vermiş olduğu büyük avantajlar sayesinde,
birçok şehirde görülmeyen yoğunluk ve zenginlikte tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Evrensel
ölçüde büyük önem arz eden bu değerler yine coğrafyasından kaynaklanan doğal değerlerle
birleştiğinde Sivas şehri gerçek anlamda büyük bir turizm pazarı olabilmektedir (Alaeddinoğlu,
2011: 5).
Sivas İli turizm açısından önemli illerimizden bir tanesidir. Sivas coğrafi konumu, tarihsel
geçmişi ve zengin kültürel birikimiyle dünya turistleri için önemli bir destinasyon
oluşturmaktadır. Bu destinasyonu büyük kılan birçok çekicilik vardır. İlde farklı turizm çeşitleri
bir arada yapılabilmektedir. Kış turizmi başta olmak üzere av turizmi, kültür turizmi,
gastronomi turizmi, sağlık (termal) turizm, kamp karavan, spor turizmi (su sporları) , trekking
ve kampçılık, eko turizm gibi daha birçok turizm çeşidi bir arada yapılabilmektedir ( Sivas
Valiliği, 2017).
Tablo 3. Sivas İli’ ne Yıllara Gelen Turist Sayısı
YILI

Yerli Turist Sayısı

Yabancı Turist Sayısı

Genel Toplam

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

244.310
251.288
309.718
263.672
839.759
529.575
441.240
716.291

6.922
9.535
5.631
11.749
4.561
17.271
5.779
25.694

251.232
260.823
315.349
275.421
844.320
546.846
447.019
741.985

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (Erişim Tarihi: 14.12.2017).

Tablo 4. incelendiği zaman Sivas iline gelen turist sayısındaki genel toplamda yerli
turistin önemli bir yer kapladığı görülmektedir. 2009 yılından 2016 yılına kadar ili dış
ülkelerden toplamda 87.142 turist ziyaret etmiştir. Yabancı turist sayısında 2012 ve 2016 yılları
önem arz etmektedir. Yerli turist bakımından en önemli artışı ise 2013 ve 2016 yılları arasında
elde etmiştir.
Tablo 4. Sivas’ın Konaklama ve Arz Kapasitesi (2017)
Turizm Yatırım Belgeli
Turizm İşletme Belgeli
Belediye
Belgeli
Tesisler

Tesis Sayısı
9
9
41

Oda Sayısı
839
420
1.248

Yatak Sayısı
1671
843
2.550

Kaynak: Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (Erişim Tarihi: 16.12.2017)

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Tablo 5. incelendiğinde Sivas ilinde turizm yatırım belgeli 9, turizm işletme belgeli 9 ve
belediye belgeli 41 tesis bulunmaktadır. Turizm yatırım belgeli tesislerde toplam 839 oda ve
1671 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli tesislerde ise toplam da 420 oda
ve 843 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Son olarak ta belediye belgeli tesislerde 1.248 oda ve
2. 550 yatak kapasitesi mevcuttur.
Son yıllarda Sivas İli adını kış turizmi ile duyurmayı başarmıştır. Sivas’ta Kış turizmi
denilince akla Yıldız Dağı gelmektedir. Sivas’ın Kuzeyinde bulunan dağ 2bin 552 metre
yükseklikte olup, gabro türü kayalardan oluşmuştur. Şehir merkezine 58 km uzaklığında olup
dağın üst kesiminde bulunan endemik bitkiler ile özellikle batı eteklerinde geniş orman varlığı
göze çarpmaktadır. Kasım ayı ortasından mart ayı sonuna kadar karla kaplı olan sağlam zemin
yapısı ve kar kalitesi ile göze çarpan Yıldız Dağı, kış turizminin yanı sıra doğa ve jeoturizme
de hizmet verecek kapasiteye sahiptir ( Yıldız Dağı Kayak Merkezi, 2017).
Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde “1 teleksi, 2 telesiyej, 1 babyliftden oluşan 4 mekanik
tesis, 1750 yatak kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 adet günübirlik tesis alanı,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor, sağlık,
ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve oto park
alanları bulunmaktadır ( Yıldız Dağı Kayak Merkezi, 2017)
Tablo 5. Yıldız Dağında Yapılabilecek Kış Aktiviteleri ve Yaz Aktiviteleri
KIŞ AKTİVİTELERİ
Dağcılık
Snowboard
Kızak
Kayak

YAZ AKTİVİTELERİ
Binicilik
Kampçılık
Su sporları
Kaya Tırmanışı- Dağcılık
Yamaç Paraşütü
Dağ Bisikleti

Kaynak: Yıldız Dağı Kayak Merkezi , (Erişim Tarihi: 13.12.2017).

Tablo 5. de görüldüğü gibi Yıldız Dağı bir çok turizm çeşidinin bir arada yapılmasına
olanak sağlamakta ve önemli bir destinasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 6. 2016-2017 Verilerine Göre Yıldız Dağı Kayak Merkezine Gelen Turist Sayısı
Ülke
Kazakistan
Türkiye
Türkmenistan
Ukrayna
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Toplam

Toplam Gir.
2
437
3
1
393
175
31
1.042

Toplam Ge.
2
566
3
1
489
354
419
1.834

Aylar
Ocak
Ocak
Ocak
Ocak
Şubat
Mart
Ağustos

Kaynak: Yeni Han Otel Konaklama İstatistikleri, 2017

Tablo 6’ ya göre Yıldız Dağı Kayak merkezinde tek bir konaklama bulunduğu için gelen
turistler orada ağırlanmaktadır. Yeni Han Otel 2015 yılında faaliyete geçmesi ve Yıldız Dağı
kayak merkezinin yeni duyuluyor olması istatistiklerde rakamsal olarak kendini
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sivas İli kültürel ve doğal arz kaynaklarına sahip doğa da yapılabilecek birçok turizm
çeşidini içinde barındıran gerek uluslar, gerekse uluslararası arenada yeterince tanıtım
yapılmadığından dolayı hak ettiği noktaya ulaşamamıştır. Özellikle kitle turizmine yenik
düştüğü ve istenilen gelirin elde edilemediği günümüzde bu koşulları değiştirebilecek öncelikli
turizm türlerinden biri olma yolunda ilerleyen kış turizmidir.
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Son yıllardaki verilere bakıldığı zaman Sivas ili iç turizm pazarında önemli bir kış turizm
merkezi olmasına rağmen dış turizm pazarında aynı hızda geliştiğini söylemek zordur. Sivas
İlinde yabancı turist sayısında önemli bir artış görülmemektedir. Bunun yanı sıra 2009 yılından
2011 yılına kadar yerli turistte sürekli bir artış gözlenen il de 2012 yılında azalış görülmektedir.
2013 yılı yerli turist sayısındaki en önemli artış olarak gösterilebilir. 2014- 2015 yılında tekrar
bir azalış görülse de 2016 yılında turist sayısında artışa gözlemlenmiştir.
Turizmin son yıllardaki bölgeye sağladığı ekonomik katkılar turist sayısındaki artış ile
birlikte artmıştır. Özellikle alternatif turizm çeşitlerinden biri olan kış turizminin bölgesel
kalkınmada ekonomik anlamda önemli bir kalkındırma aracı olarak gösterilebilir.
Sivas İlinde de birçok turizm çeşidinin bir arada yapılabilmesi ve son yıllarda kış turizmi
kapsamında çalışmaların geliştirilmesi hem yöre halkına istihdam sağlaması açısından hem de
bölgesel kalkınma açısından önemli bir gelir kaynağı olarak görüldüğü sonucuna varılmıştır.
Yeni Han otelden alınan istatistiki verilere göre kış turizmi için yabancı turist sayısının
az olduğu görülmektedir. Bunun sonucu Yıldız Dağı kayak merkezinin yapımının daha yeni
olması ulusal ve uluslararası alanda çok duyulmamış olmasıdır.
Sivas şehrinin kış turizminden istediği payı alması ve bölgesel kalkınma açısından
değerlendirilmesi için şu şekilde öneriler sıralanabilir:
 Kış turizmi kapsamında tur organizasyonları düzenlenmeli, bölgede bulunan seyahat
acenteleri bu konuda teşvik edilmelidir.
 Kış turizmi planlamalarında yerel halkın istihdam edebileceği yeni potansiyel işler
sağlanmalıdır. Bu konuda yerel halka hızlandırılmış kurslar verilmelidir.
 Kış turizmi ile ilgili yeterli sayıda reklam çalışmaları yapılmalı ve kış turizmine
entegre olabilecek diğer turizm çeşitleri ile bağlantılı olması sağlanmalıdır.
 Kış turizmi ile ilgili yeterli sayıda tesis kurulmalıdır.
 Kış döneminde yapılabilecek festivaller varsa bunların sayısı arttırılmalıdır.
 Yerel yönetim- özel sektör ve yerel halk işbirliği içerisinde hareket etmelidir.
Kış turizm kapsamında il de yeterli sayıda tesisin bulunmaması ve pazarlama konusunda
kendini dış dünya ya duyuramaması turist sayısında artışı engellemektedir. Önemli bir gelir
kaynağı olarak görülen kış turizmi aktif bir şekilde kullanılarak bölgesel kalkınmaya
sağlayacağı faydalara dikkat çekilmiştir.
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ÖZET
Farklı tatil arayışlarının başlamasıyla birlikte tatil bilincinde de büyük değişiklikler meydana
gelmiştir. Önceleri deniz kum ve güneş üçlüsü olarak adlandırılan tatil kavramı, günümüzde sağlık
amaçlı, kültür amaçlı veya doğaya yönelik olmak üzere pek çok beklentiyi karşılamaya dönük olarak
gelişim göstermektedir. Beklenti ve taleplerin artmasıyla alternatif turizm çeşitleri önem kazanmaktadır.
Kış turizminin alternatif turizm çeşitlerinin başında yer almakta olduğu aynı zamanda gün geçtikçe
turizm pazarındaki yükselişini belirgin hale geldiği görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Sivas ili başta olmak üzere ülkemizde kış turizmi alanında gerçekleştirilen
kış turizm faaliyetlerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması
kullanılmıştır. Çalışma ülkemizde yapılan kış turizm merkezlerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu
bağlamda Uludağ ve Kartalkaya gibi ilk olarak kurulan tesisler ile Yıldız dağının kapasite, pist sayıları
ve ulaşım anlamında karşılaştırması yapılmıştır. Türkiye başta olmak üzere Sivas ilinde de son yıllarda
kış turizmine olan talebin artmasıyla kış sporları da çeşitlendirilerek artış göstermiştir. Kış turizminden
yararlanmak isteyen turistlere her geçen gün daha güzel bir hizmet sunma çabası içerisine girilmiştir.
Sivas ili de kış turizmi oldukça önemli bir ivme göstermiştir.
Anahtar Kelimeler; Kış Turizm Merkezlerinin Faaliyetleri, Sivas İli, Kış Turizmi

EVALUATION OF WINTER TOURISM AND WINTER TOURISM
CENTERS IN TURKEY
ABSTRACT
Drastic changes have occurred in holiday awarenesswith the beginning of seeking different types
of holiday .Concept of holiday named as triod of see sand sun priorly has made progress to meet
expectations with the intention of health,culture or nature nowadays.Alternative tourism kinds have
gained importance along with increase of expectations and demand.It is seen that winter tourism is
placed on the top of alternative tourism types .At the same time, It is seen that Its rise in tourism market
has become apparent as days pass.
The purpose of this study is to investigate winter tourism activities performed in the field of winter
tourism in our country particularly in Sivas.In this study,literature review which is from qualitative
research methods has been used.This study includes activities of winter tourism centers done in our
country.Capacities,number of ski tracks and transportation of Mount Yıldız and facilities established
initially like Uludağ and Kartalkaya have been compared.Winter sports have showed increasewith the
rise of demand to winter tourism in recent years especially in Sivas,Turkey.People have been in a
struggle for providing beter services to the tourists who want to benefit from winter tourism.Winter
tourism in Sivas province has showed quite important increase.
Keywords; Winter Tourism Center Activities, Sivas Province, Winter Tourism
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GİRİŞ
Turizm sektörü gün geçtikçe gerek ülke ekonomisine sunduğu katkıyla gerekse ülkenin
gelişerek çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasındaki etkin rolüyle büyük bir görev
üstlenmiştir. Tatile duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte yeni istek ve beklentiler ortaya
çıkmıştır. Bu istek ve beklentiler turizm sektörünün gelişmesine olanak sağlamıştır. Turizme
bakıldığında pek çok alt daldan oluşmakta oluşmakla birlikte deniz kum güneş terimlerinden
uzaklaşarak farklı beklentileri karşılamaya dönük yenileme ve geliştirme faaliyetleri içerisinde
olduğunu görmek mümkündür.
Ülkemizde turizm sektörü kazandığı hızlı ivme sayesinde hem maddi hem kültürel
anlamda büyük kazançlar elde etmemize neden olmaktadır. Öte yandan dinlenme ihtiyacının
her geçen gün artması ve farklı tatil arayışları nedeni ile turizm de çeşitlendirmeye gidilmiştir.
Bu bağlamda son dönemde alternatif turizm faaliyetlerinin arttığı görülmektedir. Alternatif
turizm çeşitlerinden biri de kış turizmidir.
Kış turizmi kısaca tatil olanaklarını yaz aylarında değerlendiren turistlerin tatillerini kış
aylarında da sürdürmek istemelerine bağlı olarak hızlı bir büyüme gösteren turizm türü olarak
tanımlanmaktadır (Gülbahar,2009,s.151-177)
Kış turizmi ziyaretçiler tarafından dinlenme, eğlenme, rahatlama, çeşitli faaliyetlere
katılma gibi nedenlerle ilişkilendirilen bir tatil biçimidir. Kış turizmine olan talepte önemli bir
artış yaşanmakla birlikte kış turizmi merkezlerinin yoğun ziyaretçi kabul ettikleri görülmektedir
(Ayaz ve Apak 2016).
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 28 adet kış sporları turizm merkezi
bulunmaktadır (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Sivas ilinde bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi de bu tesislerin içerisinde yer almaktadır. Öte yandan Sivas iline yakınlığı ve
adını duyurmuş olan Kayseri Erciyes kayak merkezi en ünlü kayak merkezlerimizden biri olma
özelliğini taşımaktadır. Sivas ili de buraya yakınlığından dolayı turist çekiciliğini arttırarak kısa
zamanda adını duyurabilme potansiyeline sahiptir.
Bu çalışmada kış turizm faaliyetleri ve Uludağ, Kartalkaya ve Yıldız dağı kış turizmi spor
merkezleri incelenmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de ki kış turizmi ve kış turizmi sporları
bağlamında geliştirilen faaliyetler değinilmeye çalışılmıştır. Ülkemizdeki kayak merkezleri
incelenerek en çok talep görenler belirlenerek yürüttükleri faaliyetlere değinilmeye
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Sivas ilin de bulunan Yıldız Dağı ile diğer kayak merkezleri
karşılaştırılarak kayak merkezinin gelişmesine katkı sağlayacak öneriler sunulması
amaçlanmıştır.
KIŞ TURİZMİ
Turizm sektörü alternatif turizm çeşitleri kapsamında fiyat ve kalite tutarlığının bir arada
bulundurulduğu bir durum olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda turizm hizmetinin
sunulduğu işletmelerde ürün ve hizmetler hakkında konuklarına güvenilir bilgiler vermelerini
ve markalaşmayı ön plana çıkarmaları önerilmektedir. İşletmeden memnun şekilde ayrılan
turistin ağızdan ağıza pazarlama tanıtımı gerçekleştirerek gelecekte daha fazla ürün satılmasına
yardımcı olacağı öngörülmektedir (Ayaz ve Apak 2016).
Kış turizmi ülkemizde uzun bir geçmişi olmasına rağmen ve yeni yeni varlığını
göstermeye başlamış bir alternatif turizm çeşididir. Bu kapsam müşteri memnuniyetinin
oluşturulması, tanıtım faaliyetlerinin arttırılması, mevcut müşteri portföyünün korunması,
anlamında önemli adımların bilinçli şekilde atılmasının gerekliliği göze çarpmaktadır.
Kış turizmine ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır kısaca kış turizmini tanımlamak
gerekirse; kar yağışının çok olduğu bölgeler ile dağlık bölgelerde yani eğimin yüksek olduğu
bölgelerde yapılmakta olan aynı zamanda kış sporları uygulamalarının yapılmasına imkân ve
olanak sağlayan bir turizm türü olarak tanımlanabilir (Albayrak, 2013).
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Turizm genellikle bölgeye sağlamış olduğu ekonomik fayda göz önünde bulundurularak
yerel halkın kabul ettiği bir sektör durumundadır. Yöre halkının turizmi desteklemesi o
bölgedeki turizm faaliyetlerinin gelişmesi bağlamında önem arz etmektedir. Bu nedenden
dolayıdır ki halkın turizm faaliyetlerine tutumları iyi bilinerek gelişmesine yönelik ilgili
politikalar elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilmelidir (Şebin vd.2010,s.26). Özellikle
ülkemizin toplam turizm talebinin yaklaşık %20-25’ini kültür ve doğa temelli turizmin
karşıladığı sonucuna ulaşıldığında, Sivas ilinde bulunan Yıldız Dağı’nın daha fazla sayıda turist
çekmesi beklenmektedir (Alaeddinoğlu,2011, s.306).. Kış turizmi ve kış turizmi sporlarının
gelişmesi ancak bölgedeki başta alt yapı giderilmesiyle tam anlamda mümkün olabilir. Bu
bağlamda bölgede alt yapı ve doğal güzelliklere önem verilmelidir.
MEVCUT TURİZM MERKEZLERİ
Uluslararası turizm pazarları çok dinamik, kırılgan ve rekabetçi kısacası ufak bir olumsuz
olaydan kolayca etkilenebilen özelliklerinin olduğu bilinen bir olgudur. Bu nedenle, bir ülkede
turizm pazarlamasını bir bütün olarak değerlendirmek mümkündür. Diğer açıdan bakıldığında
bir bölgede, turistik ürününü uluslar arası turizm pazarlarına sunulmasında, yeterli derecede
üstünlük bulunmayabilir (İstanbul Ticaret Odası,2001-28). Bu durumda pazarda daha iyi bir
yer edine bilmek için güçlü yönleri ön plana çıkarmak ve yenilikler gerçekleştirmek gereklidir.
Türkiye kış turizmi bakımından çok şanslı bir konumdadır çünkü ülkemizde 28 adet kış sporları
merkezi bulunmaktadır. Bunların 8 tanesi faal diğer 8’i ise yarı faal olmak üzere toplam 16
tanesi hizmet vermektedir. Diğer 12 tanesi ise kış turizm faaliyetlerine uygun fakat herhangi bir
çalışmanın yapılmadığı tesislerdir (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr).Aşağıda yer alan tabloda bu
tesislerin hangi şehirlerde olduğu ve adları görülmektedir.
Şekil 1. Türkiye’deki Kış Sporları Turizm Merkezleri

Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr

Kış turizmine katılan yerli ziyaretçi profilini orta gelirli gençler, bekârlar ve çocuklu
ailelerden oluşturmaktadır. Ülkemizde en çok öne çıkan kış turizmi destinasyonları ise Bursa
Uludağ kayak merkezi ve Bolu ilinde bulunan Kartalkaya kayak merkezi olarak belirlenmiştir.
Kış turizmine yönelik genel görüş ve düşünce ise Türkiye’nin sahip bulunduğu kaynağın
yeterince kullanılmadığı, uluslararası nitelikte rekabetçi bir yapının kurulamadığı yönünde
birleşmektedir (Ayaz ve Apak 2016).
Ülkemizde turizm sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmak yerine tüm yıla yayılması
amaçlanmaktadır. Gülbahar (2009), göre kış turizmine yönelik faaliyetler devlet katkısı

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

sağlanarak desteklenmelidir. Ayrıca, 2011 Erzurum Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları gibi
kış turizmini canlandırıcı ve ülkemizin adını duyuran organizasyonların ülkeye getirilmesi, kış
turizmi bölgelerinin tanıtım ve pazarlamasında çok etkili bir rol oynayabilir. Öte yandan, yazar
kış aylarında aktif konumdaki merkezlerin yaz aylarında da etkinliğinin sağlanması gerekliğini
belirtmektedir (Gülbahar,2009,s.151-177)
TÜRKİYE’DEKİ KIŞ TURİZM FAALİYETLERİ
Kış turizminin gerçekleşe bilmesinde en önemli etken yeterli kar yağışını alan yükseltide
bulunmalarıdır. Uluslar arası standartlara göre bir bölgenin kayak merkezi olarak seçilebilmesi
için Uluslararası Kayak Federasyonu Birliği’nin kurallarına uygun olması
gereklidir(İbret,2006).Ülkemiz neredeyse tüm alternatif turizm türlerini aktif şekilde
gerçekleştirecek konumdadır. Sahil şeridimiz özellikle yerli ve yabancı turist çekme konusunda
oldukça başarılı durumdayken, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde tüm yıl boyunca turist
ziyatlerinde en çok tercih edilen noktalar halini almıştır (Gülbahar, 2009,s.151-177).
Türkiye’deki kış turizm faaliyetlerine bakıldığında %80’lik kısmın konaklama yaptığı diğer
kesimin ise bu faaliyetlerden günü birlik şekilde yararlandığı görülmektedir. Konaklama yapan
turistlerin ise %75’lik kısmı kış sporları faaliyetlerine katılmaktadır (Demiroğlu, 2014 s.117)
Turizm ürünlerinde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun yıl boyunca devam etmesi
için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmalar yürütmektedir. Aşağıda Türkiye’deki faal, faal
olmayan
ve
yarı
faal
kış
turizmi
merkezleri
isimleri
görülmektedir
(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr).
Tablo 1. Türkiye’deki Faal Ve Faal Olmayan Kış Sporları Merkezleri

Kaynak: (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr) Son Güncellenme Tarihi: 21.06.2016
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3000 metrenin üzerinde bulunan alanlarda oksijen azalır bu nedenle sağlık açısından
tehlike arz etmektedir ve uluslararası kayak federasyonları tarafından uygun alanlar dışında
değerlendirilmektedir. Kış sporları açısından en yaygın şekilde kullanılan alanların eğimleri
%15 ila %50 arasında değiştiği görülmektedir. Kuzeye bakan alanlar kış turizmi için daha
uygundur çünkü bu alanlar güneş radyasyonunu diğer alanlara nazaran daha az alan alanlardır
(Aytaç vd,2014,s.295).
Türkiye’deki ilk mekanik tesis 1950’li yıllarda Bursa Uludağ’da kurulmuştur. Bunu
Elmadağ, Erciyes, Bitlis, Palandöken ve Sarıkamış tesisleri devam ettirmiştir. Demiroğlu’na
göre; kış turizmi bağlamında kayak sporunu tercih eden turistlerin en çok tercih ettikleri
merkezler Uludağ ve Kartalkaya tesisleridir. Ancak talep yoğunluğu sebebi ile Uludağ kayak
merkezinin beklentileri karşılayamaması gibi durumlar da söz konusudur(Demiroğlu,2014
s.117). Bu bilgilere dayanılarak Uludağ ve Kartalkaya merkezleri örneklem olarak seçilmiş ve
yeni kurulan bir tesis olan Yıldız Dağı kayak merkezi ile bu iki tesis kapasite, pist sayıları ve
ulaşım anlamında karşılaştırılmaya çalışılmıştır.

ULUDAĞ
İl merkezine 35 km uzaklıkta bulunmaktadır. Uludağ kayak merkezine deniz yolu, kara
yolu veya hava yolu olmak üzere 3 farklı şekilde ulaşım sağlanabilir. Kış aktiviteleri olarak buz
pateni, kar motoru safari, kayak, snowboard, kış dağ tırmanışı, snowpark mevcuttur. Uludağ
kayak merkezinde 20 farklı pist bulunmaktadır. Aynı zamanda 12’si kamu 15’i özel sektör
olmak üzere 27 konaklama tesisi bulunmaktadır. 3000 in üzerinde kişiye konaklama imkanı
sağlayabilmektedir.(www.uludaginfo.com)
KARTALKAYA
Bolu gerek doğal güzellikleri gerekse kış turizmi açısından ülkemiz için önemli bir ildir.
Kış turizm bağlamında büyük öneme sahip durumda bulunan tesis Bolu iline 38 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Bölgede 5 adet tesis bulunmaktadır sezon olarak ise Aralık – Nisan aylarında
toplam 1600 kişiye hizmet verecek kapasitededir. Kayak merkezinde farklı eğim ve zorluğa
sahip 25 pist bulunmakladır. Pistlerin toplam uzunlukları ise 40 km civarındadır. Kartalkaya’da
özel mülkiyetli 5 tesis hizmet vermektedir (Bolu kültür ve turizm rehberi, 2010).
SİVAS YILDIZ DAĞI
Sivas ilinin Anadolu’nun en köklü yerleşim alanlarından biri olduğu bilinmekle birlikte
birçok farklı medeniyet bu topraklara hakim olmuştur. Sivas’ta, önceleri Hititler, Romalılar,
Bizanslılar hüküm sürdürmüşlerdir. Sivas Şehri 1285 metre yüksekliğinde yer alması nedeni ile
oldukça sert ve soğuk bir iklime sahiptir ve 6 ay kış hâkimiyetinde olması nedeniyle de kış
turizmine oldukça uygundur. Cumhuriyetin ilanı ile Sivas’ta yeni atılımlar meydana gelmiş ve
turizm sektörünün gelişmesine de yol açmıştır (Ökmen,s.241-242).
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kar kalitesi ile dikkat çeken bir tesistir ve şehir
merkezine yaklaşık 58 km uzaklığındadır. Tesis kasım ayından mart ayına kadar karla kaplıdır.
Dağın bir başka özelliği ise sis ve doğal afet sorunlarının yaşanma olasılığının bulunmamasıdır.
Tesis 2010 yılında “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan derilerek resmiyet kazanmıştır.
Merkez büyük kış sporlarına ev sahipliği yapabilecek konumdadır ayrıca kar yağışının yeterli
olmamasına karşın kar püskürtme sistemi de kurulmuştur. Aynı zamanda tesis Türkiye’deki en
genç ve en yeni kayak oteli konumundadır. Yıldız dağında 5 ay kayak yapılabilmektedir
(www.yildizdagikayakmerkezi.com).Yıldız Dağı kayak merkezinin etrafında çok sayıda gölet
mevcuttur. Dört eylül, Sarıyar, Yakutoğlan ve yıldız göletleri bunlardan birkaçıdır
(Akbulut,2005).
İlk hizmet vermeye başladığı yıl Aralık ayından başlayıp Mart ayı sonuna kadar yaklaşık
115 bin ziyaretçi kabul etmiştir. Yıldız Dağı kayak merkezinde 110 yatak kapasiteli 1 adet
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turizm konaklama tesisi yer almaktadır. Bununla birlikte turizm merkezinin 1700 yatak
kapasiteli 4 turizm tesis alanı mevcuttur (Camcı v.d, 2015). Aynı zamanda 1 adet turizm
konaklama tesis alanı ve onaylanan imar planında 1 teleksi, 2 telesiyejden oluşan 3 mekanik
tesis, 100 yatak kapasiteli 1 adet turizm konaklama alanı, 2 adet kafe restoran alanıyla pek çok
hizmet veren üniteyi bünyesinde bulundurmaktadır(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
KARTALKAYA, ULUDAG VE YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZLERİNİN
KAPASİTE, PİSTLER VE ULAŞIM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRIMASI
Özellikle 1990’lı yıllarda %70’lik kısım Uludağ’ı kalan kısım da Kartalkaya’yı tercih
ederken ulaşımın kolaylaşması hava yollarının ve uçak sayılarının artmasıyla tüketicilerin
tercihlerde farklılık meydana gelmiştir (Demiroğlu,2014). Geçmiş yıllarda kara yolunun tercih
edilmesi sebebiyle ulaşımın daha kolay olduğu bölgeler tercih edilirken günümüzde farklı
yerlere olan ilgi ve merak artmış ulaşımın da kolaylaşmasıyla yeni eğilimler meydana gelmiştir.
Uludağ ülkenin ilk kayak merkezi olması itibari ile önemli bir üstünlüğe sahiptir
(Demiroğlu,2014). Kartalkaya kayak merkezi de hem eskiye dayanan tarihi hem de konumu
itibari ile önemli bir üstünlük sağlamıştır. Uludağ kayak merkezinde toplamda 20 farklı pist 27
konaklama tesisi bulunmaktadır(www.uludaginfo.com). Kartalkaya kayak merkezinde ise 25
pist ve 5 tesis bulunmaktadır(Bolu kültür ve turizm rehberi, 2010). Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi’nde ise 1 adet tesis P7 olarak adlandırılan 7 adet pist bulunmaktadır
(www.yildizdagikayakmerkezi.com) Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni kurulmuş
bir tesistir. Yıldız dağının en önemli avantajlarından biri sezonun uzun sürmesi ve doğal afet
riskini taşımamasıdır. Yeni kurulan bir tesis olduğu için merak ve ilgi uyandırmasıyla tercih
edilebilirliği arttırılabilir.
Uludağ, Kartalkaya ve Yıldız Dağı’nın pist ve konaklama durumlarına bakıldığında iki
tesisinde kapasitesinin Yıldız Dağı’ndan fazla olduğu gözlenmekle birlikte Türkiye’nin en eski
ve köklü iki merkezi ile henüz 1 yıl önce faaliyet vermeye başlayan Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi bu bağlamada olumsuz yorumlamak yanlış olur. Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi yeni açılmış olmasına karşın ilk yıl 115 bin ziyaretçi çekmeyi başarmıştır
(Camcı v.d2015). Kar kalitesi ve kış kartları itibari ile Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi
kayak sezonu diğer illere göre daha uzun sürmektedir.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ile mesafesi 59 km civarındadır. Sivas Yıldız Dağı Kış
Sporları Turizm Merkezi’nde konaklama ve ekipman kiralama olanakları diğer merkezlere
oranla oldukça uygun maliyetlidir.
Sivas ilinin tarihi yapısı da çok çeşitli ve geniştir. Sivas iline kış turizm odaklı olarak
giden bir turist kültürel anlamda da birçok yeri gezip görebilir. Örneğin Diviği Ulu Cami, Çifte
Minareli Medrese, Gök Medrese, Şifaye Medresesi bunlardan belli başlı olanlardır. Aynı
zamanda Sivas’ta termal turizm olanakları da oldukça geniştir. Kangal Balıklı Kaplıca
Türkiye’de eşi bulunmayan bir tedavi merkezi konumundadır. Balıklar ile tedavi sağlanır,
sivilce egzama yara sedef gibi cilt hastalıklarını iyileştirmede oldukça başarılıdırlar. Sıcak
Çermik
ve
Soğuk
Çermik’te
kayak
merkezine
yakın
tesislerdir
(www.yildizdagikayakmerkezi.com).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizdeki ekonomik getirinin üst seviyelere çıkmasına sağladığı katkı ile turizm
sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Gerek işsizlik sorununun çözülmesi gerekse
ülkemiz açısından hem olumlu intiba bırakarak döviz getirisinin sağlanması bakımından
oldukça önemli bir sektör halini almıştır. Turizme olan eğilimin her geçen gün artmasıyla farklı
arayış ve istekler ortaya çıkarmıştır. Bu arayış ve isteklerin sonucunda alternatif turizm
türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Kış turizmi alternatif turizm çeşitlerinden en
eskilerinden biridir. Sadece yaz sezonuna yayılan tatil ihtiyacının kış sezonuna da çekilerek
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hem tesislerin boş kalması hem de işsizliğin önlenmesi açısından olumlu geri dönüşleri
meydana gelmektedir. Ülkemizde 8 adet faal 8 adet de yarı faal durumunda kış turizm merkezi
vardır. Bunun yanında 28 adet kış turizm merkezi mevcuttur. Çalışmada da adı geçen ve
karşılaştırılan 3 tesisten 2’si Türkiye’nin en eski kış turizm merkezi konumunda olmalarının
yanı sıra tam anlamıyla faal durumda yer almaktadır.
Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi ise yeni kurulan bir tesistir ve yarı faal konumdadır.
Fakat yeni hizmet vermeye başlamasına rağmen ilk yıl 115 bin ziyaretçi çekmeyi başarmıştır
(Camcı v.d2015). Aynı zamanda da kapasite olarak yarı faal tesislerden en iyisi durumunda yer
almaktadır ve yakı zamanda tam anlamıyla faal konuma geçmesi beklenmektedir. Yıldız Dağı
Kayak Merkezi’nin 1 yıl gibi kısa bir zamanda oldukça önemli bir yol aldığı gözlenmiştir.
Yıldız Dağı diğer tesislere oranla daha uygun maliyetli hizmet sağlamaktadır. Aynı zamanda
hava limanının yer alması büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Bu durum da rekabet avantajı
sağlayarak tercih edilebilirliğini arttırma bağlamında Yıldız Dağı Kayak Merkezi için önemli
bir etken olacaktır.
Sivas’ın kültürel turların yanı sıra kış sporları olarak da daha fazla sayıda turist çekeceği
aşikârdır. Uludağ Kartalkaya ve Yıldız Dağı kayak merkezlerinin seçilmesindeki en önemli
etken Türkiye’nin en eski ve köklü kayak merkezleri ile Türkiye’de yeni hizmet vermeye
başlamış ve yarı faal durumda yer alan kayak merkezinin karşılaştırmasını yaparak uzun vadede
ne gibi avantajlar elde edileceğinin gözlenmesini sağlamaktır. Sivas özellikle kültür turizmi
anlamında zengin bir yapıya sahiptir. Kış turizmi amacıyla şehre gelen turistlere kültürel
özellikler tanıtılarak kültür turlarına katılmaları teşvik edilebilir. Aynı zamanda termal özelliği
de bulunduran bu şehir birçok faklı turizm faaliyetini bir arada sunabilir. Paket turlar
düzenlenerek önce şehir gezileri daha sonra kaplıcada dinlenme ve rahatlama imkânı ve kış
turizmi sporlarına katılım imkanı gelen turistlere bir arada sunularak çekicilik arttırılabilir ve
konaklama süreleri uzatılabilir. Daha önce ülkemizde Erzurum ilinde düzenlenen olimpiyatlar
Erzurum’un dünya çapında tanınmasına olanak sağlamıştır. Sivas içinde bu tür büyük
organizasyonların düzenlenmesi turizmin hareketlenmesine neden olabilir. Yıldız Dağı Kayak
Merkezi’nin etrafında göletler mevcuttur bahar ve yaz aylarında tesis trekking ve bu göletlere
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde değerlendirilebilir. Son olarak ise Yıldız Dağı’nı daha aktif
bir pozisyona getirmek için tanıtım faaliyetlerinin arttırılması ünlü organizasyonlara ev
sahipliği yapmasının sağlanması ve adının duyurulması dönüm noktası olacaktır.
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ÖZET
Turizm, ülke ve bölgelere sosyal, kültürel ve ekonomik faydaları sebebiyle önemli bir sektördür.
Turizm destinasyonları sahip oldukları turizm arz kaynakları ile farklı turistik ihtiyaçları
karşılamaktadır. Kış turizmi destinasyonları turistik faaliyetlerine katılan insanlara kayak, doğal geziler,
kar sporları gibi aktiviteler için imkânlar sunarak turizm hareketliliklerinin sadece belirli dönemlerde
değil bütün mevsimlerde gerçekleşmesine olanak tanırlar. Bu çalışmada, Bolu kış turizmi olanaklarının
değerlendirilmesi SWOT analiziyle incelenmiş ve bölgenin turizm imkânları ve turistik tesisleri, coğrafi
konumu ve ulaşımı, alt yapısı ve imaj etkisi, Türkiye’de kış turizmi konusunda elverişli imkânlara sahip
olan Bolu’da yaşayan turizm akademisyenlerinin görüşleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel
araştırma yönteminin tercih edildiği araştırmada verilerin elde edilmesi için yarı yapılandırılmış mülakat
formu kullanılmıştır. Araştırmada Bolu ilinin kış turizmi olanaklarına ilişkin yapılan durum analizince
şehrin tesisler, doğal kaynaklar ve coğrafi konum noktalarında önemli olanakları olduğu ortaya
konulmuştur. Bu olanakların etkili bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılması gerektiği, kış
turizmi ve diğer turizm çeşitleri olanaklarının örtüşmesi gerçekleştirilebilecek stratejilerin çok yönlü ve
bütüncül kazanımlara neden olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu kapsamda destinasyon
planlayıcılarına ve turizm tesislerine öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kış Turizmi, SWOT Analizi, Bolu.

EVALUATION OF WINTER TOURISM OPPORTUNITIES OF BOLU
THROUGH SWOT ANALYSIS
ABSTRACT
Tourism is an important sector for the countries and regions by the reason of its social, cultural
and economic benefits. Tourism destinations supply the different tourism needs with the tourism
resources they have. Winter tourism destinations offer opportunities for activities such as walking,
nature sightseeing, snow sports through enabling tourism services to sustain not only in limited periods
but all seasons. In this study, the evaluation of Bolu winter opportunities was examined by SWOT
analysis and it has tried to determine with opinions of the scholars living in Bolu destination about
opportunities for tourism, tourist facilities, geographical location and transport, infrastructure and image
effects in the destination which has various opportunities for winter tourism in Turkey. A semistructured interview form was used to obtain the data in the research in which the qualitative research
method was preferred. The situation analysis which carried out about winter tourism opportunities in
Bolu province revealed that the city has important possibilities in natural resources, facilities, and
geographical location points. It has been found that efforts need to be performed in order to use these
facilities effectively and that the strategies that can be applied to winter tourism and other types of
tourism possibilities can lead to versatile and holistic gains. In this context, suggestions are presented to
destination planners and tourism facilities.
Key Words: Winter Tourism, SWOT Analysis, Bolu.
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GİRİŞ
Turizm, bölge ekonomileri için gelir imkânı sağlayan sosyo-kültürel bir olay
durumundadır. Birçok destinasyonun turizm olanakları sayesinde, bölgede istihdam olanakları
sağlamasının yanı sıra tanıtım faaliyetleri ile bölge bilinirliğini arttırdığı görülmektedir.
Bölgeler arasındaki dengeli kalkınma konusunda önemli katkıları olan turizm faaliyetlerinin alt
yapı ve üst yapı olanaklarının geliştirilmesinde yol gösterici bir etkisi bulunmaktadır.
Turizmin ortaya çıkardığı olumlu ekonomik etkilerden faydalanmak isteyen birçok
destinasyon turizm arz kaynaklarının geliştirilmesi ve bu sayede turizm talebinin arttırılması
için çalışmalarda bulunmaktadır. Özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşanan destinasyonlarda
işsizlik sorunun ortadan kaldırılması ve bölge halkının kazanç imkanlarının arttırılması
noktasında turizm faaliyetlerine yöneldikleri görülmektedir. Bu durum destinasyonun doğru
analizi yapılmadan gerçekleştirildiğinde plansız bir gelişmeye neden olmakta ve turizmden
beklenen faydanın elde edilememesi sonucunu doğurmaktadır.
Bu noktada turizm yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için
uygulanabilirlik analizlerinin göz ardı edilmeden hareket edilmesi gerekliliğinde önemini
ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla turizm yatırımlarının etkisini arttırmak amacıyla güçlü ve
zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin bilinmesi stratejik açıdan oldukça önemlidir (Karadeniz,
Kandır ve Önal, 2007:196). Turizm konusunda öne çıkmak isteyen ya da farklı turizm türleri
ile destinasyon imajını ve arz kaynaklarının kalitesini arttırmak isteyen destinasyonların turizm
gibi yüksek yatırım gerektiren bir sektörde oldukça dikkatli stratejiler belirlemesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada, kış turizmi olanaklarının SWOT analiziyle değerlendirilmesi konusu ele
alınmakta ve bölgenin turizm imkanları ve turistik tesisleri, coğrafi konumu ve ulaşımı, alt
yapısı ve imaj etkisi, Türkiye’de kış turizmi konusunda elverişli imkânlara sahip olan Bolu’da
yaşayan turizm akademisyenlerinin görüşleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
SWOT kelimesi, dört İngilizce kelime, Strenghts (Avantajlar), Weaknesses
(Dezavantajlar), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden
meydana gelmektedir (Güngör ve Arslan, 2004: 68).
Yatırım stratejilerinin belirlenmesinde oldukça fazla kullanılan SWOT analizi turizm
yatırımları ile ilgili stratejilerin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Turizm konusunda
gerçekleştirilen geçmişteki araştırmalarda Türkiye’nin turizm yatırımlarının incelendiği
(Güngör ve Arslan, 2004; Karadeniz, Kandır ve Önal, 2007) farklı destinasyonların turizm
imkânlarının incelendiği (Durgun, 2007; Yeşiltaş, 2009) ya da farklı turizm türlerinin bölgesel
ve ülkesel etkisinin (Sarıışık, Türkay ve Akova, 2011; Sandıkçı ve Özgen, 2013; Pırnar ve Sarı,
2017) SWOT analizi ile incelendiği görülmektedir.
Uluslararası literatürde ise turizm stratejilerinin belirlenmesi konusunda stratejik
analizlerin yapılmasının ne kadar önemli olduğu birçok araştırmada SWOT analizi kullanılarak
ortaya koyulmuştur. Birçok ülke ve farklı destinasyon ile ilgili bu konuda gerçekleştirilmiş
araştırmalar bulunmaktadır (Reihanian, Mahmood, Kahrom ve Hin, 2012; Moosavi, Habibian,
ve Safania, 2012; Chong, 2014).
Bu araştırma yoluyla, Bolu’nun kış turizmi imkanlarının değerlendirildiği stratejik bir
araştırmaya rastlanılmaması sebebiyle gözlenen literatür boşluğunun doldurulması
hedeflenmektedir. Bu amaçla Bolu’nun kış turizmi olanakları rekabet ve planlama
eksikliklerinin giderilmesi noktasında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında ilk
olarak Bolu’nun kış turizmi olanaklarına yer verilip daha sonra gerçekleştirilen araştırma
bulguları ve sonuçlarıyla ortaya konulmuştur.
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Bolu’da Kış Turizminin Mevcut Durumu ve Olanakları
Kış turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için belirli bir yükseklik gerekmektedir.
Bu durumda kış turizminin kayak sporu ile özdeşlemesine ve dağ ve spor turizmi ile birlikte
anılmasına neden olmaktadır (İlban ve Kaşlı, 2008). Kış turizmi faaliyetleri içerisine öne çıkan
spor aktivelerinden biri kayaktır. Bu yüzden birçok kış turizmi merkezi bu konuda yatırımlar
gerçekleştirerek kayak pistlerini geliştirme çabası içerisine girmektedirler.
Türkiye genelinde yeşil doğası, ormanları, doğal güzellikleri, gölleri, dağları ve yaylaları
ile ünlü olan Bolu İli, özellikle kış turizminde de ülke çapında çok önemli bir yere sahiptir.
Bolu’da kış turizmi yoğunlukla Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağı’nda yapılmaktadır. Abant’ta
kış turizmi etkinliklerinin mevcut olduğu bilinmektedir(Bolu Valiliği, 2018a). Bölgede
olanakları ve imkanları ile öne çıkan iki kış turizmi bölgesi bulunmaktadır. Bunlar (Bolu
Valiliği, 2018b).:
Kartalkaya:
Bolu’ya uzaklığı 38 km olan Kartalkaya, Köroğlu Dağları’nda “Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi” alanı içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’de en önemli kayak merkezlerinden
biri konumunda olan Kartalkaya’da 18 lift ve 28 adet pist bulanmaktadır. Toplam pist uzunluğu
ise 30 km’dir. Aralık ve Nisan ayları içerisinde kış sporları için oldukça elverişli olan bölgede
halen toplam 1548 yataklı 5 otel sezonluk olarak hizmet vermektedir. En yakın havaalanları
Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanlarıdır. Ortalama 250 cm kar kalınlığına
sahip olan bölgede kayak alanları 1850-2200 metre yüksekliklerde bulunmaktadır.
Gerede Arkut Dağı:
Gerede İlçesi’nin 4 km kuzeyinde yer alan bölge 1300 metre yüksekliktedir. Pist
özellikleri nedeni ile Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescil edilen Arkut Dağı Kayak
Merkezinde her yıl uluslararası yarışmalar gerçekleştirilmektedir. 900 metrelik slalom pisti ve
5 km mukavemet pisti bulunan bölgede toplam 198 yatak kapasiteli 2 tesis bulunmaktadır.
Özellikle kış turizmi olanakları ile ilgili Bolu ili kapsamında ortaya çıkan bazı
dezavantajlarda bulunmaktadır. Bu konuda yapılan gazete haberleri incelendiğinde bu
dezavantajların, şehirde mevcut bir havaalanın bulunmaması ve kış turizm merkezlerinin
yollarının özellikle yoğun sezonda kapalı olması ya da yol açma çalışmalarının çok uzun
sürmesi olduğu belirtilmektedir (www.hurriyet.com.tr, 2017).
Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde Türkiye’de kış turizmi olanaklarının
araştırıldığı kısıtlı araştırmalara rastlanmaktadır (Albayrak, 2013; Altaş, Çavuş, Zaman, 2015).
Bolu’nun kış turizmi olanakları ile ilgili ise doğrudan ilgili bir çalışma olmadığı görülmüştür.
Bu araştırma ile Bolu ilinin kış turizmi olanaklarının tespit edilmesi ve bu konuda uzmanlar
tarafından gerçekleştirilecek SWOT analiziyle stratejiler sunulması hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Bolu ilinde kış turizmi olanaklarının belirlenmesi, mevcut durumun ortaya konulması ve
ileriye yönelik stratejilere arka plan oluşturacak imkân ve kaynakların belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Nitel
araştırmalarda araştırmacıların ve örneklemin konuya ilişkin bilgisi ve deneyimi oldukça
önemlidir. Bu sebeple konuyla ilişkili farklı alanlardan akademisyenlerden oluşan bir katılımcı
grubunun değerlendirmeleriyle SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. SWOT (GZFT) analizleri bir
durum analizi yöntemi olup olay, durum ve olgulara ilişkin güçlü yönleri, zayıf yönleri,
fırsatları ve tehditleri ortaya koyarak duruma ilişkin en yüksek düzeyde etkili stratejiler
belirlenebilmesi amacıyla yapılır.
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Örneklem
Araştırma evreni Bolu ilinde üniversitelerde çalışmakta olan öğretim elemanları olarak
belirlenmiştir. Araştırmada araştırma örneklemi seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırma konusunun derinlemesine incelenebilmesi için
bilgi yönüyle kapsamlı olgu ve durumların örneklem olarak belirlenmesidir. Nitel araştırmalar
kapsamlı ve çok yönlü içerikleri yüzünden amaçlı örnekleme yöntemlerinin kullanılmasına
elverişlidir (Büyüköztürk vd., 2017: 91-92). Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden
örneklemin kendi içerisinde benzer niteliklere sahip farklı durum ve olgulardan oluştuğu
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ve örneklemin problemle ilgili belirli niteliklere sahip
katılımcılardan oluşturulmasını ifade eden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
evrenini temsil etmek amacıyla belirlenen örneklem Bolu ilinde turizmle ilgili farklı alanlarda
çalışan 10 akademisyenden oluşturulmuştur.
Veri Toplama Aracı
Nitel araştırma, katılımcıların fikirlerini ve değerlendirmelerini inceleme ve ifade etmeye
imkân tanımakla kalmaz, araştırma probleminin bütüncül bir şekilde ele alınmasına da olanak
sağlar. Nitel araştırmalarda verilerin toplanmasında sıkça mülakat (görüşme), gözlem,
doküman araştırmaları gibi yöntemler kullanılır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 220-225).
Araştırma kapsamında Güngör ve Arslan’ın (2004: 69-70) turizm olanaklarını incelemek
amacıyla oluşturduğu SWOT analizi kategorilerinden yararlanılarak kış turizmi olanaklarını
ortaya koyan bir durum analizi soru formu geliştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılara önce yüz
yüze ve telefonla görüşmelerle ulaşılarak araştırmaya ilişkin bilgi verilip katılım ve katkı
sağlama durumları belirlenmiştir. Ardından Bolu ili kış turizmi olanaklarına ilişkin oluşturulan
soru formu elektronik ortamda kendilerine iletilerek görüş ve değerlendirmeleri elde edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak
incelenmiştir. Nitel analizlerde veri analizi süreci çeşitli aşamalar şeklinde oluşmaktadır. Dey
(1993) nitel analizin betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme adımları yoluyla üç aşamadan
oluştuğunu söylemiştir. Betimleme olgunun detaylı şekilde anlatılması ile başlayarak bu
davranış, yorum ve değerlendirmelerin gerekçeleri ve kaynaklandıkları niyetin ifade edilmesini
kapsayan aşamadır. Sınıflandırma elde edilen verilerin kategoriler ve temalar halinde
sınıflandırılmasıdır. Bu noktada veriler ve ilişkileri incelenerek karşılaştırılmakta, benzerlik ve
farklılıkları gözlenmektedir. İlişkilendirme ise elde edilen veriler arasındaki bağlantıların ifade
edilmesidir (Özdemir, 2011: 330). Araştırma kapsamında elde edilen veriler öncelikle betimsel
olarak incelenmiş, ardından kategoriler, temalar ve kodlar halinde benzerlik ve farklılıklarına
göre sınıflandırılarak yorumlanmış ve sunulmuştur. Gerekli durumlarda ilgili tema ve kodlar
araştırma verilerinden örnek ifadelerle açıklanarak oluşturulan içerik detaylandırılmıştır.
BULGULAR
Bolu ili kış turizmi olanaklarının durum analizi yöntemiyle incelendiği bu araştırma
kapsamında fikirleri alınan katılımcılara ilişkin demografik ve tanımlayıcı bilgiler Tablo 1.’de
gösterilmiştir. Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler incelendiği yaşları 35 ile 27 arasında
değişmektedir. Eğitim durumları yüksek lisans ve üzeri, yaşadıkları şehirler Bolu ve
İstanbul’dur. Unvanları araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent arasında
değişmektedir. Akademik uzmanlık alanları turizm, sürdürülebilir kalkınma, gastronomi ve
stratejik yönetim gibi alanlar olup kış turizmi olanaklarına ilişkin bilgi ve fikir sahibi olabilecek
nitelikte oldukları görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler
Kodlama Cinsiyet

Yaş Eğitim Durumu Yaşadığı Şehir

Akademik Uzmanlık
Alanı

Unvanı

K1

Erkek

35

Doktora

Bolu

Stratejik Yönetim

Yardımcı Doçent

K2

Erkek

35

Doktora

Bolu

Turizm

Yardımcı Doçent

K3

Erkek

30

Doktora

Bolu

Turizm

Araştırma
Görevlisi

K4

Erkek

33

Doktora

Bolu

Gastronomi

Yardımcı Doçent

K5

Erkek

33

Yüksek Lisans

Bolu

İktisat/Sürdürülebilir
Kalkınma

Araştırma
Görevlisi

K6

Erkek

32

Yüksek Lisans

Bolu

Gastronomi

Öğretim
Görevlisi

K7

Erkek

31

Doktora

Bolu

Turizm

Öğretim
Görevlisi

K8

Erkek

32

Yüksek Lisans

Bolu

Turizm

Öğretim
Görevlisi

K9

Erkek

27

Yüksek Lisans

İstanbul

Turizm

Araştırma
Görevlisi

K10

Erkek

28

Yüksek Lisans

Bolu

Gastronomi

Öğretim
Görevlisi

Araştırmada Bolu ili kış turizmi olanaklarına ilişkin durum analizi SWOT analizi
kapsamındaki 4 ana kategoride gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de bölgenin kış turizmi imkânları
ve turistik tesislerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
 Güçlü yönler ana kategorisinde 5 alt kategori oluşmuştur. Bunlar; Kartalkaya ve kış
turizmi olanakları, Termal turizm ve spor turizmi imkânları, Abant, Gölcük, Yedigöller
ve diğer gölleri, Üst Segment Oteller, Çeşitli Turizm Türlerine Uygun Tesisler, Yerli ve
Uluslararası Turistlere Hizmet alt kategorilerdir.
 Zayıf yönler ana kategorisinde ise 4 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; İmkânların
Değerlendirilmemesi, Kış Turizmi Olanakları, Zincir Turistik İşletmelerin Azlığı,
İlçelerde Konaklama Kapasitesinin Yetersizliği alt kategorilerdir.
 Fırsatlar ana kategorisinde 4 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Konum, Ulaşım
İmkânları, Alternatif Turizm İmkânları, Tesisler, Turizm Girişimlerialt kategorilerdir.
 Tehditler ana kategorisinde ise 4 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Tahribat,
Mevsimsellik, Turizm Pazarı, Yatırım ve Teşvik Yetersizliği, İşbirliği ve Organizasyon
alt kategorilerdir.
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Tablo 2. Bölgenin Kış Turizmi İmkânları ve Turistik Tesisleri
Soru

Ana
Kategori

Alt Kategori
Kartalkaya ve kış
turizmi olanakları
Termal turizm ve
spor turizmi
imkânları

Bolu ilindeki kış
turizmi imkânları
ve tesisler
konusunda güçlü
yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir?
Açıklayınız.

Güçlü
Yönler

Abant, Gölcük,
Yedigöller ve diğer
gölleri

Üst Segment Oteller
Çeşitli Turizm
Türlerine Uygun
Tesisler

Bolu ilindeki kış
turizmi imkânları
ve tesisler
konusunda zayıf
yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir?
Açıklayınız.

Zayıf
Yönler

K1: Her geçen gün daha fazla üst segment otel
açılmaktadır.
K3: Nüfusuna göre oldukça fazla oranda büyük
ölçekli otel işletmesi vardır.
K5: Bolu her mevsim turizmi kaldırabilecek tesis
alanına sahip bir yapıdadır.
K10: Bolu hem yerli hem uluslarası turistler
açısından doğa turizmi kapsamında talep gören bir
yer.

İmkânların
Değerlendirilmemesi

K8: Bilinen destinasyonları olmasına rağmen Bolu
ilinin ilçelerinde tarihi, kültürel, termal ve kamping
vb. imkânlar yeterince değerlendirilememektedir.

Kış Turizmi
Olanakları
Zincir Turistik
İşletmelerin Azlığı

Konum
Ulaşım İmkânları
Fırsatlar

K3: Kartalkaya sakin, özgün ve keyifli bir
destinasyondur.
K8: Kış mevsiminin yoğun yaşanması dolayısıyla
turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir.
K7: Spor turizmi olanakları vardır.
K8:Termal turizm olanakları önemli potansiyel
taşımaktadır.
K9: Bolu ili Abant Gölü, Gölcük Gölü, Sünnet
Gölü, Akkaya travertenleri gibi doğal güzellikleri
içinde bulundurmaktadır.

Yerli ve Uluslararası
Turistlere Hizmet

İlçelerde Konaklama
Kapasitesinin
Yetersizliği

Bolu ilindeki kış
turizmi imkânları
ve tesisler
konusunda
fırsatlara ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir?
Açıklayınız.

Alıntı

Alternatif Turizm
İmkânları

Tesisler

Turizm Girişimleri

K2: Yeterli sayıda kış oteline sahip olmayan
Bolu’da kış turizmi konusunda uzman personel
eksiktir ve kayak alanlarının yetersizdir.
K1: Turistlik tesislerin zincir otellerden
oluşmaması ve marka bilinirliğinin olmaması.
K7: İlçelerde konaklama kapasitesi yetersizdir.
K5: Bolu konumu itibariyle büyük şehirlerin
güzergâhlarının kesişim noktası olmasıyla büyük
bir fırsattır.
K6: Ulaşımının kolay olması çevre illere göre daha
ucuz olması fırsata dönüştürülebilir.
K10: Mengen ve diğer ilçelerinde bulunan yaylalar
kış turizmi kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca
trekking veya dağ tırmanışı, avcılık önemli
olabilecek unsurlardan bir kaçıdır.
K9:Taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak
tesis ağının genişletilmesi sayesinde bölgenin
turizm geliri önemli ölçüde artırılabilir
K8: Akademisyenler, yerel yönetimler ve diğer
paydaşların girişimleri sonucunda Göynük’te
‘Yavaş Şehir’, Mudurnu’da ‘UNESCO Dünya
Miras Listesi’ gibi tescillenmeler turizm
potansiyeli açısından Bolu ili için gelecekte bir
fırsat olarak değerlendirilebilir.
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Tahribat
Mevsimsellik
Bolu ilindeki kış
turizmi imkanları
ve tesisler
konusunda
tehditlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir?
Açıklayınız.

Tehditler

Turizm Pazarı

Yatırım ve Teşvik
Yetersizliği

İşbirliği ve
Organizasyon

K9: Bolu ilinin sahip olduğu taşıma kapasitesinin
sınıra ulaşması ve bu nedenle doğal güzelliklerde
oluşabilecek tehditlerin ortaya çıkabilecek olması.
K5: Kış turizminin mevsimlik görünümü kısa
olması, yani kış turizminin diğer bölgelere göre
zamanının sınırlı olması.
K2: Kış turizmi tesislerinin mevcut yapısının
yenilenememesinden kaynaklanan talep azalması
ve kış turizmi olanaklarına sahip yeni
destinasyonların yeni turistik tesislerle pazara giriş
yapması ihtimalleri vardır.
K10: Diğer kış sporları bölgeleri ve gelişen turistik
altyapıları Bolu’daki kış turizmini etkiler
potansiyele sahip olması, yeni yatırımların oldukça
sınırlı olması ve devletin turizm gelişim bölgeleri
kapsamında bolunun olmaması.
K8: Bolu ilinde yapılabilecek turizm çeşitlendirme
ve geliştirme çalışmalarının tüm paydaşların
katılımı ile gerçekleştirilmesi, aksi durumlarda
yaşanacak sorunlar.

Araştırmada bölgenin coğrafi konumuna ilişkin durum SWOT analizi kapsamındaki 4
ana kategoride gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’te bölgenin coğrafi konum ve ulaşıma ilişkin
bulgulara yer verilmiştir.
 Güçlü yönler ana kategorisinde 3 alt kategori oluşmuştur. Bunlar; Ulaşım, İpekyolu
Güzergâhı, İklimi alt kategorilerdir.
 Zayıf yönler ana kategorisinde ise 2 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Ulaşım
altyapısı ve yatırım eksiklikleri, Havalimanı bulunmaması alt kategorilerdir.
 Fırsatlar ana kategorisinde 3 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Doğal Kaynaklar,
Sakinlik, Yeni Projeler alt kategorilerdir.
 Tehditler ana kategorisinde ise 5 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Bölgesel iklim
değişiklikleri, Küresel Isınma, Rekabet, Taşıma Kapasitesi, Ulaşım Sorunları alt
kategorilerdir.
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Tablo 3. Bölgenin Coğrafi Konumu ve Ulaşımı
Soru

Bolu ilinin coğrafi
konumu ve ulaşımı
konusunda güçlü
yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Bolu ilinin coğrafi
konumu ve ulaşımı
konusunda zayıf
yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Bolu ilinin coğrafi
konumu ve ulaşımı
konusunda fırsatlara
ilişkin düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Ana Kategori

Alt Kategori

Ulaşım
Güçlü Yönler
İpekyolu
Güzergâhı
İklimi

Zayıf Yönler

Fırsatlar

K7: Yumuşak iklimi önemlidir.

Havalimanı
bulunmaması

K2: Şehir merkezinden kış turizmi
destinasyonu direk ulaşım araçlarının
olmaması, mevcut taksilerin oldukça maliyetli
olması ve özellikle kışın Kartalkaya’ya çıkma
konusunda sıkıntı yaratmaları.
K2: Şehirde bir havaalanın olmaması ve
büyükşehirlere yakınlık nedeniyle bu konuda
herhangi bir çalışmanın olmaması zayıf
yönlerdir.

Doğal
Kaynaklar

K1: İklim değişimine rağmen kış dönemince
diğer lokasyonlara göre hala kayda değer kar
yağışının bölge de devam etmesi

Ulaşım
altyapısı ve
yatırım
eksiklikleri

Sakinlik

Yeni Projeler
Bölgesel
iklim
değişiklikleri

Küresel
Isınma
Bolu ilinin coğrafi
konumu ve ulaşımı
konusunda tehditlere
ilişkin düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Alıntı
K5: Büyük şehirlerin kesişim noktası olması
sağlam bir avantaj sağlamaktadır. Kara
yollarının en işlek yollarının D-100 ve E-5
merkeze yakın ve kış turizminin olduğu
yörelere yakın olması. İkliminin ve doğasının
kış turizmini desteklemesi. Konum ve doğası
gereği kış turizminde farklı aktivitelerin
uygulanabilirliği önemlidir.
K7:İpekyolu güzergâhında bulunmaktadır.

Tehditler
Rekabet

Taşıma
Kapasitesi
Ulaşım
Sorunları

K6: Kalabalık şehirlerin arasında sakin bir
şehir olması fırsata çevrilebilir.
K7: Ulaşım araçlarında yaşanan kolaylıklar,
hızlı tren projeleri, yürüyüş, bisiklet vs.
rotaların belirlenmeye başlanması önemli
fırsatlardır.
K7: Kış turizmine yönelik iklim değişikliği
yaşanabilecek olması tehdittir.
K10: Kışların her yıl daha kısa sürmesi
olumsuz bir durum ve küresel ısınma
haritasının 2040 yılına kadar yapılan
tahminleri incelendiğinde görülecek göze
çarpıcı en önemli husus bolu gibi sulak ve
yağışlı bölgelerin kuraklık ve çölleşme tehtidi
altında olması.
K2:
Kartepe
gibi
Bolu’ya
yakın
destinasyonlarda kış turizmi faaliyetlerinin
başlaması Kartalkaya için bir tehdit olarak
tanımlanabilir.
K9: Turist sayısının artması nedeniyle taşıma
kapasitesi aşılabilir ve bölgenin turistik
dokusunda önemli zararlara meydana
gelebileceği düşünülebilir
K8: Konum ve ulaşım konusunda görülen
zayıflıkların destinasyon seçiminde turistleri
alternatiflere yöneltme ihtimali tehdit olarak
görülebilir.
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Araştırmada bölgenin alt yapısı ve imaj etkine ilişkin durum SWOT analizi kapsamındaki
4 ana kategoride gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’te alt yapısı ve imaj etkine ilişkin bulgulara yer
verilmiştir.
 Güçlü yönler ana kategorisinde 5 alt kategori oluşmuştur. Bunlar; Doğal Güzellikler,
Alternatif Turizm, Yeni Tesisler, Kartalkaya’nın Bilinirliği, Doğalgaz, Su ve Elektrik
Altyapısı alt kategorilerdir.
 Zayıf yönler ana kategorisinde ise 3 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar;
Şehirleşmedeki Yavaşlık, İmajın Desteklenmesi İhtiyacı, Yatırımlar alt kategorilerdir.
 Fırsatlar ana kategorisinde 3 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Tanıtım, Tutundurma,
Doğal Kaynaklar alt kategorilerdir.
 Tehditler ana kategorisinde ise 3 alt kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar; Doğa Alanların
Tahribatı Olasılığı, Turist Kitlesi, Kamu Bürokrasisi alt kategorilerdir.
Tablo 4. Bölgenin Alt Yapısı ve İmaj Etkisi
Soru

Ana
Kategori

Alt Kategori
Doğal
Güzellikler

Bolu ilinin altyapısı ve
imaj etkisi konusunda
güçlü yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Alternatif
Turizm
Güçlü
Yönler

Yeni Tesisler
Kartalkaya’nın
Bilinirliği
Doğalgaz, Su
ve Elektrik
Altyapısı

Şehirleşmedeki
Yavaşlık

Bolu ilinin altyapısı ve
imaj etkisi konusunda
zayıf yönlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Zayıf Yönler

İmajın
Desteklenmesi
İhtiyacı

Yatırımlar

Alıntı
K8: Doğal ve kültürel varlıkların insan eli değip
bozulmaması, doğal güzelliklerin korunması
güçlü yönleri olarak söylenebilir. Zaten bolu
ilinin doğal olması neticesinde ‘tabiatın kalbi’
imajı oluşmuştur.
K3: Kış turizmine yönelik aktiviteleri kültür
turları ve spor gibi faaliyetlerle destekleme
imkânı sunar.
K1: Tesislerin yeni yapılıyor olması modern bir
anlayışla hizmet verme olanağı sağlıyor.
K2: Kartalkaya gibi güçlü bir bilinilirliğe ve
imaja sahip bir destinasyona sahip olması kış
turizminde şehrin güçlü yönüdür.
K2: Bölgede kış sporları için daha önceden
oluşturulmuş
alt
yapı
imkânlarının
bulunmaktadır.
K8: Bolu ili turizm destinasyonları su,
kanalizasyon, vb. birçok altyapıya sahip.
K5: Şehirleşmenin çok yavaş ilerlemesi ve
bundan dolayı oluşan pahalılık insan tercihlerini
sorgulatmaktadır. Örneğin internet alt yapısı çok
büyük bir sorun teşkil etmektedir.
K7: Ulusal düzeyde dahi bir imaj
oluşturulamamış olunması, aşçılıkla anılmasına
rağmen yöresel mutfak unsurlarının ortaya
çıkarılamaması, Abant markasının şehrin önüne
geçebilmesi, imaj destekleyici etkinliklerin
oluşturulamaması.
K2: Kış turizminin bölgenin sahip olduğu diğer
turizm imkanları ile entegre bir hale getirilerek
bir turizm rotası oluşturulamaması ve kış turizmi
alt yapısı için yeterli yatırım yapılması zayıf
yöndür.
K6: Bolu halkının büyük bir kısmı il dışında
gelecek aradıklarından yatırım eksikliği
bulunmaktadır.
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Tanıtım
Bolu ilinin altyapısı ve
imaj etkisi konusunda
fırsatlara ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Fırsatlar
Tutundurma

Doğal
Kaynaklar

Tehditler
Bolu ilinin altyapısı ve
imaj etkisi konusunda
tehditlere ilişkin
düşünceleriniz
nelerdir? Açıklayınız.

Doğa Alanların
Tahribatı
Olasılığı

Turist Kitlesi

Kamu
Bürokrasisi

K10:
Kapsamlı
bir
tanıtım
faaliyeti
gerçekleştirilerek yurtiçi ve yurtdışında
bilinirliliğin arttırılması ve genel anlamda 4
mevsimin yaşandığı bu şehre daha çok turist
çekme imkânı vardır.
K9: Sahip olunan turistik imkânların
potansiyeline ulaşması açısından gerekli
tutundurma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile
birlikte pozitif bir imaj oluşturulabileceği
söylenebilir.
K6: Ormanlık alan avantaja çevrilip bongalow
tipi evler çoğaltılabilir.
K8: Doğal yapısını muhafaza etmesi.
K8: Gelecekte yapılacak yatırımlar için, hem
doğayı korumanın hem de turistik tesislerin
oluşturulması konusunda gerekli altyapıların
doğaya zarar vermeden, bölge imajını
zedeleyecek uygulamalara sebep olmadan
yapılmasının zor ve turizm yatırımı açısından
maliyetli olması.
K3: Şuan kış turizmi ve diğer turizm çeşitleri
için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden kültürlü
ve ne istediğini bilen insanlar gelmektedir.
İşletme türlerindeki artış ve etkinliklerin
çeşitlenmesinin etkisiyle kitle turizmi artarsa bu
durum değişebilir.
K6: Krizler, yerel yönetimlerin değişikliğinde
yapılmakta olan tesisler vb. izinlerinin siyasi
sebeplerden iptali.

SONUÇ
Turizm, ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlayan bir sektördür. Turizme yönelik
kaynaklar, taşıma kapasitesi aşımı durumları, sezon dışı istihdam ihtiyaçları ve alternatif turizm
gelirlerine yönelme amacı gibi sebepler ile kış turizmi hareketlilikleri ve destinasyonların kış
turizmi yatırımları artmaktadır.
Bu araştırma Bolu ili kış turizmi olanaklarının durum analizinin yapılması amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında söz konusu araştırma problemiyle ilgili bilgi sahibi
olabilecek farklı alanlardan akademisyenlerin görüşleriyle SWOT analizi gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların Bolu ilinde görev yapmış veya yapmakta olmaları temel alınarak oluşturulan
örneklemde araştırma amacını gerçekleştirmeye ve sonuçlarını ortaya koymaya imkân
sağlayacak veriler elde edilmiştir. Bununla birlikte ilgili katılımcıların özgün katkı ve
değerlendirmelerinden de yararlanılma fırsatı oluşmuştur.
Durum analizi çerçevesinde elde edilen verilerden Bolu ili kış turizmi olanaklarına
yönelik görüşler incelendiğinde bölgenin kış turizmi imkânları ve turistik tesisleri konusunda
güçlü yönlerin doğal kaynaklar ve turistik işletmeler, zayıf yönlerin imkânların
değerlendirilmemesi ve turistik tesislerin nitelikleri olduğu gözlenmiştir. Fırsatların ulaşım
imkânları, alternatif turizm olanakları ve turizm gelişimi, tehditlerin doğal kaynaklar, turizm
pazarı koşulları ve idari unsurlar şeklinde kategorileştiği görülmüştür. Turistik tesislerin
niteliklerinin ve kalite standartlarının artması ile alternatif turizm olanaklarının
değerlendirilmesi öncelikle odaklanılabilecek faaliyet alanlarındandır. Bu noktada turizm
işletmelerinin ve yerel idareciler ile turizm planlayıcılarının stratejilerini oluştururken ifade
edilen unsurları dikkate alması önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Çalışmada bölgenin coğrafi konumu ve ulaşımına ilişkin güçlü yönlerin konumu ve
iklimi, zayıf yönlerin havalimanı bulunmaması ve ulaşım altyapısındaki yetersizlikler
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konularını ortaya çıkardığı görülmüştür. Fırsatların doğal kaynaklar, şehirdeki sakin ortam
koşulları ve geliştirilen yeni projeler, tehditlerin iklim değişiklikleri ve turizm gelişiminin
yönetimi konularında yoğunlaştığı gözlenmiştir. Bu noktada Bolu ilinin havalimanı ihtiyacının
karşılanması gereksinimi katılımcıların özellikle yoğunlaştığı unsur olmuştur. Bununla birlikte
yeni projelerin, şehrin sakinliğinin ve tanınırlığı sağlanmamış doğal kaynaklarının ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması bölgede hem kış turizminin gelişimine, hem de
turizm faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin artmasına imkân tanıyacaktır. Bununla birlikte iklim
değişiklikleri ve turizm gelişiminin başarılı yönetiminin sağlanması konusu olası tehditler
olarak gözlendiği için bu konularda çalışılarak etkili stratejiler belirlenmesi gerekmektedir.
Araştırmada bölgenin altyapısı ve imaj etkisine ilişkin güçlü yönlerin doğal kaynaklar,
Kartalkaya’nın bilinirliği, yeni tesisler ve doğalgaz, su, elektrik altyapısı, zayıf yönlerin
şehirleşmedeki yavaşlık, imajın desteklenmesi ihtiyacı ve yatırımlar konularında yoğunlaştığı
anlaşılmaktadır. Fırsatların pazarlama ve doğal kaynaklar, tehditlerin doğa alanların tahribatı
ihtimali, turist kitlesi ve kamu bürokrasisi konularının oluşturduğu görülmektedir. Bu noktada
Bolu ilinin ‘Tabiatın Kalbi Bolu’ sloganı imaj konusunda oldukça etkili ve başarılı bir tercih
olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte zayıf yönlerde ortaya çıkan şehirleşmedeki
yavaşlık ve imajın desteklenmesi ihtiyacı önemlidir. Bolu iline diğer ülke ve bölgelerden gelen
turistlerin kentleşme imkanlarına gereksinim duyması olağandır. Bu noktada sosyal etkinlik
mekânlarına yatırımlar yapılabilir, sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesine çaba
harcanabilir veya doğrudan şehrin kentleşme noktasındaki eksiklerine odaklanacak yeni
akademik araştırmalar yapılarak ortaya çıkacak veriler çerçevesinde stratejiler düşünülebilir.
Ayrıca çeşitli tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla mevcut imaj veya oluşturulması
hedeflenecek Bolu ili algısının desteklenmesi gerektiği gözlenmiştir.
Son olarak Bolu ilinin kış turizmi olanaklarına ilişkin yapılan durum analizince şehrin
birçok olanakları olduğu, bu olanakların etkili bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılması
gerektiği görülmüştür. Bolu ilinin bir kış turizmi destinasyonu olarak turizm
hareketliliklerinden elde ettiği payın artması konusunda gerçekleştirilebilecek bu çalışmaların
şehrin termal turizm, ekoturizm, yayla turizmi gibi diğer turizm çeşitlerinde de oldukça önemli
katkılar sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Kış turizmi ve diğer turizm çeşitlerinin çeşitli noktalarda
örtüşmesi gerçekleştirilebilecek stratejilerin çok yönlü ve bütüncül kazanımlara neden
olabileceği belirlenmiştir. Bu araştırma kış turizmi olanaklarının belirlenmesine yönelik bir
durum analizi olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma problemine ilişkin ortaya konulabilecek
stratejilerin sorgulanması, farklı paydaşlar ve daha kapsamlı örneklemler üzerinde
gerçekleştirilecek benzer çalışmalara bırakılmıştır.
KAYNAKLAR
Albayrak, A. (2013). Kış Turizmi Turistlerinin Seyahat Motivasyonları. 14. Ulusal Turizm
Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık 2013, Kayseri, ss. 144-164.
Altaş, N. T., Çavuş, A., & Zaman, N. (2015). Türkiye’nin kış turizmi koridorunda yeni bir kış
turizm merkezi: Konaklı, Marmara Coğrafya Dergisi. 31, 345-365
Bolu Valiliği(2018a), http://www.bolu.gov.tr/kis-turizmi, 13.01.2018
Bolu Valiliği(2018b), http://bolu.gov.tr/kultur-ve-turizm, 13.01.2018
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, Ş. (2017). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide forSocialScientists. London:
Routledge Publications.
Durgun, A. (2007). Isparta Turizminin SWOT Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 93-109.
Chong, K. L. (2014). Cruisetourism in Malaysia: A SWOT analysis. In Theory and Practice in
Hospitality and Tourism Research Rdzi et al (Eds), 189-193.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Güngör, S.,& Arslan, M. (2004). Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin Swot Analizi, Görsel
Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi
Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği. Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 18 (33), 68-72.
İlban, M. O. ve Kaşlı, M. (2008). Kış Turizmi, (ed.) Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C., Turistik Ürün
Çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel Basım ve Dağıtım.
İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss
Uygulamalı (5.baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Karadeniz, E., Kandir, S. Y., & Önal, Y. B. (2007). Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle
Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, 18(2), 195-205.
Moosavi, S. J., Habibian, M., & Safania, A. M. (2012). IR Iran wrestling strategy specifying,
determining and analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT). IRJABS
Journal, 3(9), 1769-1778.
Özdemir, M. (2011). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir
Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1). 323-343.
Pırnar, İ. & Sarı, F. Ö. (2017). Ege Bölgesi’nde Sürdürülebilir Deniz Turizmine Yönelik Nitel
Bir Araştırma ve GZFT Analizi.Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9 (1), 55-72.
Reihanian, A., Mahmood, N. Z. B., Kahrom, E., & Hin, T. W. (2012). Sustainable tourism
development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. Tourism Management
Perspectives, 4, 223-228.
Sandıkçı, M., & Özgen, Ü. (2013). Afyonkarahisar İlinin Termal Turizm Açısından SWOT
Analizi ile Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (3), 51-79.
Sariisik, M., Turkay, O., & Akova, O. (2011). How to manage yacht tourism in Turkey: A swot
analysis and related strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1014-1025.
Yeşiltaş, M. (2009). Karadeniz bölgesindeki turizm olanaklarının SWOT analizi ile
değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 (3), 250269.
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/kartalkayanin-bugunu-ve-gelecegi-yenileriyenilenemeyenleri-27990126, 13.01.2018

277

278

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

KIŞ TURİZM MERKEZLERİNİN WEB SİTELERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ahmet ERDEM
Harran Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
ahmet-erdem-@hotmail.com
Arş. Gör. Muhammet Abdulmecit KINIKLI
Mersin Üniversitesi
Turizm Fakültesi
muhammetkinikli@mersin.edu.tr
Arş. Gör. Anıl KALE
Mersin Üniversitesi
Turizm Fakültesi
anilkale@mersin.edu.tr
Doç. Dr. Kamil UNUR
Mersin Üniversitesi
Turizm Fakültesi
kunur@yahoo.com
ÖZET
Araştırmada, Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren kış turizm merkezlerinin web siteleri
incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yer alan
özelliklerin tespit edilmesi ve bu konuda çeşitli önerilerin sunulmasıdır. Verilerin toplanmasında web
site değerlendirme formu kullanılmıştır. Dünyadaki kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yer alan
ve en çok tercih edilen özellikler incelendiğinde; dil seçeneği, canlı çekim, sosyal medya bağlantıları,
destinasyonla ilgili video, e-posta bülteni, güncel duyurular/haberler, hareketli resimler ve etkinlik
takvimi gibi özelliklerin olduğu belirlenmiştir. Ancak belirtilen bu özelliklerin Türkiye’deki kış turizm
merkezlerinin web sitelerinde yeterince kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Bakanlığın sitesinde yer
alan ve Türkiye’de faal olarak hizmet veren 4 kış turizm merkezinin web sitesi olmadığı belirlenmiştir.
Sivas Yıldız Dağı web sitesi, çalışma kapsamında analiz edilen dünyadaki 8 kış turizm merkezi ile
kıyaslandığında dil seçeneği, canlı çekim ve etkinlik takvimi gibi özelliklere sahip değilken; sosyal
medya bağlantıları, destinasyon ile ilgili videolar ve yöresel ürünler gibi özelliklerin sitede bulunduğu
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kış Turizm Merkezi, Web Sitesi, Kayak Merkezleri, Sivas

COMPARATIVE RESEARCH OF WEB SITES OF WINTER TOURISM
CENTERS
ABSTRACT
In the study, the websites of the operating winter tourism centers in the world and in Turkey were
examined. The aim of this study is to determine the characteristics of web sites of winter tourism centers
and to present various suggestions on this subject. A web site evaluation form was used to collect the
data. When the most preferred features of the winter tourism centers of the world are examined, it is
determined that they have features such as language options, live shots, social media links, video related
to destinations, e-mail newsletters, current announcements / news, animated pictures and activity
calendar. However, it was determined that the use of these features not mentioned enough on the
websites of winter tourism centers in Turkey. In addition, it has been determined that 4 winter tourism
centers which are active and on the web site of the Ministry of Culture and tourism don’t have a web
site. Sivas Yıldız Dağı website when compared to the 8 winter tourism centers which are analyzed within
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the scope of the study, it was determined that while it does not have features such as language options,
live shots and activity calendar. Social media connections, video related to destinations and local
products are located on the site.
Key Words: Winter Tourism Centers, Web Sites, Ski Centers, Sivas

GİRİŞ
Kış turizmi, gerek dünya gerekse Türkiye için önemli bir sektör olan turizmin, önemli bir
türü olarak kabul edilmektedir (Demiroğlu, 2013: 23). Kış turizmi, yılın belli bir döneminde
gerçekleştirilen, kış sporlarının yapılmasına uygun bölgelere yapılan seyahat, konaklama,
yeme-içme, dinlenme, eğlenme, gezme-görme gibi aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır
(İlban ve Kaşlı, 2008: 321). Kış turizm talebini etkileyen unsurlara bakıldığında, şehrin kirli ve
gürültülü ortamından uzaklaşma, kış mevsiminin doğasına uygun yerleri gezme, kış sporlarına
katılma ve dinlenme gibi ihtiyaçlar sayılabilir (Türkdoğdu, 2010: 85).
Türkiye’de bulunan kış turizmi merkezlerinin ziyaretçi rakamlarına bakıldığında,
dünyadaki diğer kış turizmi merkezlerine kıyasla, pazardan yeterince pay alamadığı
görülmektedir (Apak, 2016: 43). Bunun en önemli nedenlerinden birinin tanıtım yetersizliği
olduğu söylenebilir (Altaş, Çavuş ve Zaman, 2015: 362). Diğer sektörler gibi turizm de bilgi ve
iletişim teknolojisinin gelişmesinden ve internetin 1995 yılında halka açılmasından önemli
ölçüde etkilenmiştir (Sjöblom, 2013: 6). Turizm ile birlikte çoğu ürün ve hizmetin tanıtımı ve
satışı için internete olan güven her geçen gün artmaktadır (Tierney, 2012: 212). İnternetin
kullanım kolaylığı, etkileşim ve esneklik gibi özelliklerinden dolayı destinasyon pazarlaması
konusunda önemli bir rol oynadığı tüm paydaşlar tarafından kabul edilen bir gerçek olmuştur
(Gretzel, Yuan, ve Fesenmaier, 2000: 154).
Kış turizminin Türkiye’ye sağlayacağı turizm çeşitliliği ve ekonomik hareketlilik göz
önünde bulundurulduğunda, kış turizmi merkezlerinin tanıtımının ne denli önemli olduğu
açıkça görülmektedir. Günümüzde bilgiye ulaşmanın en kısa ve etkili yolunun internet olması,
kış turizm merkezlerinin tanıtımı konusunda internetin önemini ortaya çıkarmaktadır. Buradan
hareketle Türkiye’de bulunan kış turizm merkezlerinin web sitelerinin incelenmesi ve
dünyadaki önemli kış turizm merkezlerinin siteleriyle kıyaslanması, tanıtım, sunum ve yeterli
bilgi içerip içermedikleri açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı,
Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren önemli kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yer
alan özelliklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve bu konuda çeşitli önerilerin sunulmasıdır.
LİTERATÜR TARAMASI
Günümüzde internetin her alanda olduğu gibi turizmde de önemli etkileri olduğu herkes
tarafından kabul görmektedir. Turizm işletmelerinin ve destinasyonlarının daha çok insana,
daha hızlı ve daha az maliyetle ulaşabilmesinin yollarından birisi de teknolojiye ve internete
yapacakları yatırımlardır. Konuya dair yapılan literatür taramasında öne çıkan çalışmaları şu
şekilde özetlemek mümkündür:
Sarı ve Kozak (2005) hizmet endüstrisinin bilgi teknolojilerindeki son gelişmeleri
konusunda genel bir değerlendirme yapmak ve turizm bölgelerine özgü geliştirilebilecek
bölgesel web siteleri için bir model önerisinde bulunmak amacıyla yaptıkları çalışmada,
destinasyonların tanıtım ve pazarlama konularında web sitelerinin hayati öneme sahip olduğunu
vurgulamıştır. Ayrıca işletmeler açısından internetin, müşterilere daha az maliyetle daha hızlı
ulaşma olanağı sağladığını, nihai müşteri açısından ise; sunulan ürün ve hizmet hakkında
ayrıntılı bilgi edinme, aracılara olan bağımlılığı azaltma, ürün ve hizmetleri karşılaştırma ve
doğrudan rezervasyon yapma olanaklarını sunduğunu belirtmişlerdir. Son olarak, “bilgiye tüm
bölgelerle eşit erişim olanağı sunması, bölgesel müşteri profilinin kolay elde edilmesi, bölgesel
düzeyde kişiye özel ürün geliştirme olanağı sunması, küresel düzeyde düşük maliyetli bölge
tanıtımı, bölge içi ve bölgeler arası hızlı iletişim olanağı sunması, bölgesel işletmelerin işbirliği
stratejileri geliştirmelerine katkı sağlaması, müşterinin kolay ve sürekli bilgilendirilmesi, çoklu
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ortam uygulamaları sayesinde farklılaşma olanağı, internet kullanan milyonlarca potansiyel
müşteriye ulaşma olanağı ve bölgesel düzeyde sanal bir rezervasyon ağı kurmak suretiyle sanal
işbirliği olanağının sağlanması” internetin faydaları olarak sıralamıştır.
Konuya dair bir diğer çalışmada Özdemir (2007), destinasyon tanıtımında ve
pazarlamasında internetin rolünü ele almıştır. Çalışmada internetin turizme hizmet eden
işletmelerin yanı sıra destinasyonlar açısından da büyük fırsatlar sunduğu vurgulanmış ve
turizm pazarında hayatta kalıp rekabet etmek isteyen destinasyonların, fırsatları değerlendirip
daha çok turiste ulaşabilmeleri için etkili ve amacına uygun web sitelerine sahip olmaları
gerektiğini belirtilmiştir. İnternet sitesi olmayan destinasyonların, internetin giriş yapan
milyonlarca insana ulaşamaması anlamına geldiğine değinilen çalışmada, internette sunulan
bilgilerin doğruluğunun ve kalitesinin o destinasyon için hayati öneme sahip olduğu
bildirilmiştir. Sonuç olarak teknolojinin insan hayatını şekillendirdiği bir çağda
destinasyonların tanıtımı ve pazarlanması için internetten yoğun olarak faydalanılması gerektiği
ve bu doğrultuda hazırlanacak web sitelerinin gerek tasarımı gerekse de içeriği konusunda
çağdaş ve yaratıcı olunmasının zorunlu olduğu ortaya konulmuştur.
Kaplanidou ve Vogt (2006) ise gerçekleştirdikleri çalışmada turizm destinasyonlarının
web sitelerinin çok önemli olduğunu vurgulamışlar ve insanların bu bölgelere seyahat niyetleri
üzerinde etkili olduğunu bulgulamışlardır. Turizm destinasyonlarının web sitelerinin özellikle
tasarım, içerik, erişebilirlik ve kullanışlılık konularında gelişmiş ve amacına uygun olması
gerektiği yapılan ampirik çalışma ile de ortaya konmuştur. Ayrıca bu web sitelerinde yer
verilecek resimlerin, grafiklerin ve haritaların siteleri ziyaret edenler için “yer hissi” taşıdığını
dolayısıyla görsel öğelerin insanların seyahat niyetlerine pozitif etki ettiği de tespit edilmiştir.
YÖNTEM
Bu bölümde çalışmanın amacı, önemi, evreni, veri toplama ve analiz teknikleri
açıklanmaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Ziyaretçiler arasında internet kullanım oranı sürekli artış göstermekte (Kaplanidou ve
Vogt, 2006: 204) ve destinasyon pazarlama organizasyonları, tanıtım çabalarının bir parçası
olarak web sitelerinin geliştirilmesi için büyük miktarda yatırım yapmaktadır (Park ve Gretzel,
2007:46). Organizasyonların ve işletmelerin web sitelerini kurmaları için itici güç, daha düşük
dağıtım maliyetleri, dolayısıyla daha yüksek karlar ve daha büyük bir potansiyel pazar
içermesidir (Law ve Hsu, 2005: 493).Araştırmada, Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren kış
turizm merkezlerinin web siteleri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kış turizm
merkezlerinin web sitelerinde yer alan özelliklerin tespit edilmesi ve bu konuda çeşitli
önerilerin sunulmasıdır.
Çalışmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan ve aktif
olarak faaliyet gösteren 8 kış turizm merkezi ile dünyada turistler tarafından en çok tercih edilen
8 kış turizm merkezi oluşturmaktadır. Ayrıca Sivas Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi web sitesi
tek başına dünyadaki ve Türkiye’deki kış turizm merkezlerinin web siteleriyle karşılaştırılmış
ve sonuçta özel olarak öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın kısıtı ise, web sitelerinin
değerlendirildiği 25 Aralık 2017 –1 Ocak 2018 tarih aralığıdır. Araştırmada, web sitelerinin
belirli bir zaman aralığındaki özellikleri incelendiğinden, değerlendirme sürecindeki mevcut
durumun profili ortaya koyulmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme sürecinden sonra web
siteleri güncellemiş olabilir. Dolayısıyla web sitelerinin dinamik yapıya sahip olması ve sürekli
güncellenmesi nedeniyle belli dönemlerde yapılacak araştırmalarda değişiklikler izlenebilir ve
karşılaştırmalar yapılabilir.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Web sayfalarının değerlendirilmesi sürecinde, sürekli değişen ve güncellenen yapısı,
etkileşimli ortam ve kullanıcıya özgü sayfa uygulamaları nedeniyle geçerli bir içerik analizi
uygulanması bakımından çeşitli zorluklar içermektedir. Dolayısıyla, bu tarz araştırmalarda
birden çok unsur değerlendirmeye alınmalıdır. İnternet sitelerinin güncellenme ve
kişiselleştirme özelliklerinin olması verilerin geçerliliği konusunda önemli sorunlar olarak
değerlendirilmektedir (Başfırıncı, 2008: 64-68). Bu gibi durumlar çalışmanın bir başka
sınırlılığı olarak sayılabilir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan ve faal
olarak hizmet veren Türkiye’deki kış turizm merkezleri ile dünyada en çok turist çeken ilk8 kış
turizm merkezlerinin web siteleri oluşturmaktadır. Ayrıca Sivas Yıldız Dağı kış turizm merkezi
web sitesi çalışma kapsamında incelenmiştir. Bakanlığın sitesinde yer alan kış turizm
merkezleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Türkiye'deki Kış Turizm Merkezleri

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tabloda yer alan kayak merkezlerinden yalnızca ilk 8 kayak merkezi faal durumda hizmet
vermektedir. Tablo 2’de ise, dünyada en çok turist alan turizm merkezleri gösterilmektedir.
Çalışmanın evrenini oluşturan ve web sitesi bulunan bütün kayak merkezlerinin web sitelerine
ulaşılmıştır. Ancak, Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren 4 kış turizm merkezinin
(Palandöken/Erzurum,
Köroğlu/Bolu,
Ilgaz/Çankırı,
Sarıkamış/Kars)web
sitesine
ulaşılamamıştır.
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Tablo 2. Dünyadaki En Çok Turist Alan Kış Turizm Merkezleri

Kaynak: International Report on Snow & Mountain Tourism (2017;14) (Milyon kişi)

Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında web site değerlendirme formu ve elde
edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışmada veri
toplama aracı hazırlanırken, Baloğlu ve Pekcan (2006) ile Bayram ve Yaylı’nın (2009)
çalışmalarında kullandıkları değerlendirme ölçütünden yararlanılmıştır. Ayrıca, çalışmanın
amacı doğrultusunda, sosyal medya bağlantıları, canlı çekim, yöresel ürünler (müzik, yemek,
kıyafet vb.), chat bot, istatistikler, diğer turizm örgütlerine bağlantılar, araştırma
verileri/tüketici araştırmaları ve sanal gerçeklik gibi özellikler eklenmiştir. İçerik analizi, nitel
veri analiz türleri arasında en sık kullanılan yöntemlerden biridir ve ağırlıklı olarak yazılı ve
görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır (Özdemir, 2010: 335). Veriler analiz
edilirken genel olarak betimleyici analiz (descriptive analyses) teknikleri kullanılmış ve
tablolarda verilerin frekanslarına ve yüzdesel dağılımlarına bakılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre
toplam 28 tane kış turizm merkezi bulunmaktadır. İlgili turizm merkezlerinin 8 tanesinde tam
anlamıyla hizmet verilirken, diğer tesislerin henüz hizmete açık olmadığı ya da tam kapasite
çalışmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, araştırmada, uluslararası destinasyonlar içerisinde
turistler tarafından en çok tercih edilen ilk 8 kış turizm merkezi çalışmaya dahil edilmiştir.
Türkiye’de faal olarak hizmet veren 8 kış turizm merkezinin sadece 4 tanesinin web sitesinin
bulunması dikkat çeken önemli bir bulgudur. Ayrıca, çalışma kapsamında incelenen turizm
merkezlerinin heterojen bir dağılım gösterdiği söylenebilir. Tablo 3’te dünyada en çok turist
alan kış turizmi merkezlerinin web site özellikleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren kış turizm
merkezlerinin web site özellikleri karşılaştırılmıştır.
Tablo 3. Dünya ve Türkiye’deki Kış Merkezlerinin Karşılaştırılması
Dünyadaki Kış Turizm
Merkezlerinin
Web
Siteleri
Web
Sitesi Var
Yok
Özelliği
N
%
N
%
Dil Seçeneği
8
100
Canlı Çekim
8
100
Sosyal Medya Bağlantıları
8
100
Destinasyonla İlgili Video
8
100
E-posta Bülteni
8
100
Güncel Duyurular/Haberler
8
100
Hareketli resimler
8
100
Etkinlik Takvimi
8
100
Yöresel Ürünler
6
75
2
25
Site Haritası
7
87,5
1
12,5

Türkiye’deki
Kış
Turizm
Merkezlerinin Web Siteleri
Var
N
1
1
1
1
2
2
2
2
1
0

%
25
25
25
25
50
50
50
50
25
-

Yok
N
3
3
3
3
2
2
2
2
3
4

%
75
75
75
75
50
50
50
50
75
100
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Karşılaştırmada kullanılmak üzere en çok fark olan 10 madde Tablo 3’de düzenlenerek
değerlendirmeye alınmıştır. Dünyadaki kış turizm merkezleri web sitelerinde dil seçeneği, canlı
çekim, sosyal medya bağlantıları, destinasyonla ilgili videolar, e-posta bülteni, güncel
duyurular/haberler, hareketli resimler ve etkinlik takvimi gibi özelliklere yer verirken,
Türkiye’deki merkezlerin web sitelerinde bu gibi özellikleri çok fazla kullanmadıkları
söylenebilir. Ayrıca dünyadaki kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yöresel ürünler ile site
haritası gibi özellikler çoğunlukla kullanılırken, Türkiye’deki kış turizm merkezlerinin web
sitelerinde özellikle site içerisinde gezmeyi kolaylaştıracak herhangi bir site haritası olmadığı
belirlenmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo 4’te ise, kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yer alan diğer
özelliklerin dağılımı yer almaktadır. Kış turizm merkezlerinin web sitelerinin tamamında ana
sayfaya kolay ulaşım olanağı sunulmaktadır. Yardım menüsü özelliğine bakıldığında ise,
%83,3’ünde bu özelliğin olmadığı belirlenmiştir.
Kış turizm merkezlerinin web sitelerine bakıldığında, ziyaretçilerin kolayca rezervasyon
yapabilecekleri otel bağlantılarının olduğu, menülerin kullanışlı ve zaman tasarrufu sağladığı,
arama motorlarından web sitesi arandığında kolayca bulunabildiği, anlık hava durumu bilgisi,
merkezin hareketsiz resimlerinin olduğu bir albüm, kış merkezinin kuruluşu ve bölgenin
özelliklerinin bulunduğu hakkımızda seçeneği ve havaalanı, otogar, şehir merkezi gibi
konumlara olan uzaklıklarının belirtildiği ulaşım bilgisinin olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Kış Turizm Merkezlerinin Web Site Özelliklerinin Dağılımı
Var
N %

Yok
N
%

Web
Özelliği

12

100

-

0

Dil Seçeneği

9

75

3

25

12
12
12

100
100
100

-

0
0
0

9
9
8

75
75
66,7

3
3
4

25
25
33,3

Hava Durumu Bilgisi 12

100

-

0

7

58,3

5

41,7

Hareketsiz Resimler
Hakkımızda
Ulaşım Bilgisi
Harita Gösterimi
İklim Bilgisi

12
12
12
11
11

100
100
100
91,7
91,7

1
1

0
0
0
8,3
8,3

Canlı çekim
Arama Motoru
Yiyecek-İçecek Bağlantıları
Yöresel ürünler (müzik, yemek,
kıyafet vb.)
Site Haritası
Havayolu Bağlantıları
Kültür-Sanat Bağlantıları
Araç Kiralama Bağlantıları
Çevrim içi Misafir Defteri

7
4
4
3
3

58,3
33,3
33,3
25
25

5
8
8
9
9

41,7
66,7
66,7
75
75

Ana Sayfanın Ekranı
11
Kaplaması

91,7

1

8,3

Chat bot

3

25

9

75

Geri Bildirim Formu
Yerel Bölge Bilgisi

11
11

91,7
91,7

1
1

8,3
8,3

İstatistikler
Diğer Turizm Örgütlerine Bağ.

3
2

25
16,7

9
10

75
83,3

Hareketli Resimler

10

83,3

2

16,7

Yardım Menüsü

2

16,7

10

83,3

Hızlı İndirme
Güncel
Duyurular/Haberler

10

83,3

2

16,7

Araş. Verileri/Tüketici Araş.

1

8,3

11

91,7

10

83,3

2

16,7

Ekran Kişiselleştirme

-

-

12

100

E-posta Bülteni

10

83,3

2

16,7

Döviz Bilgisi

-

-

12

100

Gezi Rehberi
Etkinlik Takvimi
Sosyal
Medya
Bağlantıları
Destinasyonla İlgili
Video

10
10

83,3
83,3

2
2

16,7
16,7

Döviz Çevirici
Sık Sorulan Sorular

-

-

12
12

100
100

9

75

3

25

Sanal gerçeklik

-

-

12

100

9

75

3

25

Web
Sitesi
Özelliği
Ana Sayfaya Kolay
Ulaşım
Otel Bağlantıları
Kullanışlı Menü
Siteye Kolay Ulaşım

Sitesi Var
N %

Yok
N %
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Değerlendirilmeye alınan kış merkezlerinin web sitelerinde yer almayan özellikler
sıralandığında; sıkça sorulan sorular, döviz bilgisi, döviz çevirici, ekran kişiselleştirme ve sanal
gerçeklik gibi özellikler gelmektedir. Son olarak, harita gösterimi (%91,7) ve dönem
içerisindeki faaliyetler hakkında bilgi veren etkinlik takviminin (%83,3) web sitelerinde sıkça
kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu özelliklerin aksine, kültür – sanat bağlantıları (%33,3) ve araç
kiralamaya (%25) yönelik özelliklerin birçok sitede bulunmadığı görülmüştür.
Tablo 5. Sivas Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinin Web Site Özelliklerinin Dağılımı
Web Sitesi Özelliği
E-posta Bülteni
Geri Bildirim Formu
Çevrim içi Misafir Defteri
Ana Sayfaya Kolay Ulaşım
Site Haritası
Arama Motoru
Hızlı İndirme
Siteye Kolay Ulaşım
Ekran Kişiselleştirme
Ana Sayfanın Ekranı Kaplaması
Hareketli Resimler
Hareketsiz Resimler
Hakkımızda
Yardım Menüsü
Kullanışlı Menü
Sık Sorulan Sorular
Etkinlik Takvimi
Dil Seçeneği
İstatistikler
Sanal gerçeklik
Yöresel ürünler (müzik, yemek,
kıyafet vb.)

Var



Yok
X
X
X



X


X




X

X
X
X
X
X

Web Sitesi Özelliği
Otel Bağlantıları
Araç Kiralama Bağlantıları
Havayolu Bağlantıları
Kültür-Sanat Bağlantıları
Yiyecek-İçecek Bağlantıları
Yerel Bölge Bilgisi
Hava Durumu Bilgisi
İklim Bilgisi
Ulaşım Bilgisi
Harita Gösterimi
Gezi Rehberi
Diğer Turizm Örgütlerine Bağ.
Sosyal Medya Bağlantıları
Destinasyonla İlgili Video
Araş. Verileri/Tüketici Araş.
Güncel Duyurular/Haberler
Döviz Bilgisi
Döviz Çevirici
Canlı çekim
Chat bot

Var



Yok
X
X
X







X

X


X

X
X
X
X



Sivas Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde
tam anlamda faal merkezler arasında yer almasa da aktif web sitesine sahip bir destinasyondur.
Sivas Yıldız Dağı web sitesi, çalışma kapsamında analiz edilen dünyadaki 8 kış turizm merkezi
ile kıyaslandığında dil seçeneği, canlı çekim ve etkinlik takvimi gibi özelliklere sahip değilken;
sosyal medya bağlantıları, destinasyon ile ilgili videolar ve yöresel ürünler gibi özelliklerin
sitede bulunduğu belirlenmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’deki ve dünyadaki kış turizm merkezlerinin web sitelerinin incelendiği
çalışmada, merkezlerin genel olarak sitelerinde hangi özelliklere daha çok yer verdikleri ve
hangi özellikleri daha az tercih ettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İnternet sitelerin günün 24
saati ve iki yönlü iletişime açık olması yüksek oranda tanıtım ve pazarlama olanakları
sunmaktadır (Vich-i-Martorell, 2004: 25). Bu nedenle organizasyonlar destinasyonların etkili
pazarlanması ve doğru bilgi aktarımının sağlanması için web sitelerini etkili kullanmalıdır.
Dünyadaki kış turizm merkezlerinin web siteleri incelendiğinde değerlendirmeye alınan
8 merkezin değerlendirme formunda yer alan 41 maddelik özellikler listesinin büyük bir
çoğunluğunu bulundurduğu görülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye’de faaliyet gösteren kış turizm
merkezleri de web sitelerini etkili şekilde dizayn etmeli ve kullanışlı hale getirmelidir. Dağıtım
kanallarının tersine işlediği turizm sektöründe, tanıtım ve bilinirlik açısından daha fazla
müşteriye ulaşabilmek için kapsamlı bir web sitesi önem arz etmektedir.
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Türkiye ve dünyadaki kış turizm merkezlerinin web sitelerinde yer alan ve en çok tercih
edilen özelliklere bakıldığında; dil seçeneği, canlı çekim, sosyal medya bağlantıları,
destinasyonla ilgili video, e-posta bülteni, güncel duyurular/haberler, hareketli resimler ve
etkinlik takvimi gibi özelliklerin olduğu belirlenmiştir. İnternet sitelerinde kullanılan bu
özellikler, turistik tüketici ile destinasyon arasında etkileşimi artırması, sürekli iletişim halinde
kalınmasını kolaylaştırması ve destinasyon hakkında bilgi sağlaması bakımından son derece
önemlidir.
Türkiye’deki kış turizm merkezlerine bakıldığında ise, faaliyette olan 8 merkezin sadece
4 tanesinin web sitesi bulunmaktadır. Var olan web siteleri de dünyadaki merkezlerin web
siteleri ile kıyaslandığında daha az özelliğe yer verildiği görülmektedir. Farklı ülke
vatandaşlarının web sitesini daha rahat kullanabilmeleri açısından önemli bir unsur olan dil
seçeneği, düzenlenecek olan etkinliklerin takvimi ve destinasyonla ilgili haber bölümlerinin
olmaması Türkiye’deki merkezlerin uluslararası anlamda hizmet vermesini sınırlamaktadır.
Türkiye’deki merkezlerin kış turizmindeki payını arttırabilmesi bu eksiklerin giderilmesiyle
mümkün olabilir.
Sivas kış turizm merkezinin web sitesine harita gösterimi, arama motoru, çevrim içi
misafir defteri, chat bot, sanal gerçeklik ve döviz bilgisi gibi özelliklerin eklenmesi sitenin
etkileşimini artırarak ayrıcalıklı bir konuma getirecektir.
Çalışmanın sınırlılıklarından yola çıkarak, ilerde yapılacak araştırmalarda;
 Araştırmanın yapıldığı sırada, tam anlamıyla faaliyet göstermeyen 8 kış turizm
merkezi ile faaliyet gösterdiği halde web siteleri olmayan 4 kış turizm merkezini de
çalışma kapsamına dahil ederek çalışma tekrarlanabilir.
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ÖZET
İklim koşulları, destinasyon seçimini ve sonuç olarak da ulusal ve küresel turizm akımının yönünü
etkilemektedir. İklim koşulları, seyahatleri boyunca turistlerin keyifli bir turistik deneyim yaşamalarında
ve buna bağlı olarak turist memnuniyetinde önemli bir etkendir. Destinasyonların turizm potansiyeli ve
çekiciliği onun iklim ve hava olayları ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle turizm destinasyonunun iklim
koşullarının incelenmesi ve buna bağlı olarak iklim konforu açısından uygun olan dönemlerin
belirlenmesi önem taşımaktadır. Turizm türüne göre iklim konfor şartları değişiklik arz etmekle birlikte
genel sınır değerlerin ortaya konulması, destinasyonun iklim koşullarının konfor derecesi hakkında bir
fikir verebilecektir. Destinasyonun sahip olduğu iklim konforunun sınır değerlerinin belirlenmesi için
Mieczkowski (1985) tarafından Turizm İklim Endeksi (TCI) modeli geliştirilmiştir. TCI, destinasyona
ilişkin sıcaklık, nem, yağış, güneş ve rüzgâr verilerinin bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulduğundan
bu alanda var olan en kapsamlı endekstir. Bu çalışmada Turizm İklim Endeksi modeli kullanılarak Sivas
ilinin turizm iklim konforu analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki Sivas, turizm faaliyetleri için yılın
hemen hemen tamamında iklim konforu açısından uygun bir destinasyon özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: İklim Konforu, Sivas, Turizm İklim Endeksi

TOURISM CLIMATE INDEX (TCI) MODEL AND SİVAS PROVINCE
ANALYSIS
ABSTRACT
Climatic conditions influence the choice of destination and ultimately, the direction of national
and global tourism flow. Climate conditions are an important influence on tourists' enjoyable tourist
experience throughout their travels. Climate is one of the most important factors affecting the type and
season of tourism as well as constituting a basis of natural attractiveness for development of tourism.
Therefore, analyzing the climatic conditions of tourism destination in terms of climatic comfort and
determining the suitable terms accordingly is important for all factors of tourism, including but not
limited to planning, application, advertising, accommodation. Climatic comfort is defined as rate of
satisfaction about the climatic conditions of the place where people attend to touristic activities.
Notwithstanding that conditions of comfort differ in regard to type of tourism, introducing threshold
values and indexes may give an opinion on comfort rate of climatic conditions of the place. For this
purpose, Tourism Climate Index is developed. The most widely recognized unified model is the Tourism
Climate Index (TCI), developed by Mieczkowiski (1985). Within this scope, the meteorological
parameters (temperature, rain, humidity, wind speed, sun beam) saved by Beyşehir Directorate of
Meteorology between 1960 and 2013 were analysed by using TCİ model. Thus, climatic comfort and
suitable time periods of Beyşehir in regard to tourism was determined. Results prove that Beyşehir is a
suitable destination for tourism activities in terms of climatic comfort almost all year round.
Key Words: Climatic Comfort, Tourism Climatology, Tourism Climate Index.

GİRİŞ
Eski adı Sebasteia veya Samassia olan Sivas, Anadolu'nun en eski yerleşim
merkezlerinden biridir. Kazı ve araştırmalarda ele geçen buluntular, yörede ilk
yerleşimin Neolitik Çağ'a (MÖ 8000-5500) uzandığını göstermektedir. Bu bağlamda Sivas, İç
Anadolu’nun en eski ve önemli kentlerinden biridir. Sivas, İç Anadolu Bölgesi, Doğu
Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilçeleri bulunan bir ildir. Bu nedenle farklı
kültürel zenginliklere, farklı iklim özelliklerine sahip bir coğrafi konuma sahiptir. Sivas,
kuzeyinde Ordu, kuzeybatısında Tokat, doğusunda Erzincan, kuzeydoğusunda Giresun,
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batısında Yozgat, güneybatısında Kayseri, Güneyinde Malatya ve Kahramanmaraş illeri ile
çevrilidir (Vikipedia, 2017).
Selçuklu eserleri, müzeleri, kültür merkezleri, galerileri, yaşayan âşıklık geleneği, köklü
müzik kültürü, halayları, hamam kültürü, zarif el sanatları, zengin mutfak kültürü ile Sivas il
merkezi kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Aşırı göç almamış, farklı
kuşaklardan yeteri kadar nüfusun bulunduğu, kırsal hayatın canlı olduğu ve doğal güzellikleri
bulunan Sivas’ın tüm ilçe, belde ve köylerinde eko turizm potansiyeli mevcuttur. Sivas, genel
arazi yapısı ve av hayvanlarının zenginliği bakımından Av Turizmine uygun bir
destinasyondur. Sivas ilinde bulunan kaplıcalar, sağlık ve termal turizm açısından önemli
potansiyeli olan çekiciliklerdir (Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013).
2015 yılında Sivas’ı ziyaret eden turist sayısı 447.019 iken 2016 yılında bu rakam 741.985
olmuştur. Sivas, 2016 yılı itibariyle turist sayısı açısından iller arasında 24. sırada yer
almaktadır. İlde 2016 yılı itibariyle 153.194’ü Turizm İşletme Belgeli, 588.791’i Belediye
Belgeli olmak üzere toplam 741.985 yatak kapasitesi bulunmaktadır (Sivas İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2017).
İnsan sağlığı ve konforunda, özellikle turizm faaliyetlerinde en önemli etkenlerden biri
iklim koşullarıdır. Bir bölgenin hava durumu turist çekme veya itme konusunda en etkili
faktörlerden biridir (Gandomkar & Mohseni, 2011). Maddison (2001), Lise ve Tol (2002),
Hamilton (2003) tarafından yapılan çalışmalar turizm talebinin belirleyicileri olarak iklimsel
faktörlerin uygunluğunu göstermektedir (Amelung & Viner, 2006).
Bir alanın turizm ve rekreasyon aktiviteleri için uygunluğu değerlendirilirken, o alandaki
iklim elemanları, topoğrafik faktörler, bitki ve hayvan varlığı beraber ele alınır hatta iklim,
bitki ve hayvan varlığı, yapılacak aktiviteler üzerinde sınırlayıcı ve kontrol edici faktör olarak
ortaya çıkar (Bakhtiari & Bakhtiari, 2013). Ayrıca turizm ve rekreasyon için temel olan çevresel
kaynakları, turizm sezonlarının uzunluğunu ve kalitesini, turistlerin sağlığını ve hatta aktiviteler
sonucu elde edilen deneyimin kalitesini de iklim elemanları etkileyebilmektedir (Scott,
McBoyle, & Schwartzentruber, 2004).
Bu çalışmada Mieczkowski (1985) tarafından geliştirilen Turizm İklim Endeksi (TCI)
modeli (Mieczkowiski, 1985) kullanılarak Sivas ilinin turizm ve rekreasyon faaliyetleri
açısından iklim konforu analiz edilmiştir. Bir yörenin turizm iklimi ile turizm talebi, turizm
planlaması arasında yakın ilişki olmasına rağmen Sivas iline ait meteorolojik veriler
kullanılarak turizm ikliminin değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
çalışmayla böyle bir eksikliği gidermek amaçlanmıştır. Bu çalışma ile ilin turizm açısından
uygun iklim konforuna sahip olup olmadığı ya da yıl içinde hangi periyotların turizm için daha
müsait zamanlar olduğu belirlenmiş olacaktır.
LİTERATÜR
İklim, dünya turizm sektörünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Boniface &
Cooper, 1994; Amelung & Viner, 2006; Scott, Gossling, & De Freitas, 2008). İklim ve turizm
arasındaki ilişki, araştırmacılar tarafından coğrafya biliminin iki branşı olan klimatoloji (iklim
bilimi) ve turizm coğrafyası açısından incelenmiştir. Bu araştırmaların ilk örneklerinde bir
bölgede turizm faaliyetlerinin ekili şekilde planlanması ve turizmin geliştirilmesi için
atmosferik koşulların turizm potansiyeli üzerindeki etkilerine yönelik inceleme çalışmaları
görülmektedir (De Freitas, 1990; Pearce, 1981; Perry, 1972). Daha sonraki araştırmalarda ise
bir turizm destinasyonunun planlanması için iklimsel koşulların analizinde modeller
geliştirilmiş ve bu modeller kullanılarak turizm aktiviteleri için iklim değişkenlerinin zamansal
ve mekansal araştırmaları yapılmıştır (Flach, 1969; Mieczkowski, 1985; Becker, 2000;
Matzarakis,2007).
Turistler için iklim, tatil deneyiminin temel bileşenidir. İngiltere’de yapılan bir
araştırmada katılımcıların %73’ü yurtdışına seyahate çıkmada ana sebep olarak “iyi hava”
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koşullarını göstermişlerdir (The Mintel International Group, 1991). Benzer şekilde Alman ve
İngiliz turistlerle Mallorca ve Türkiye’de yapılan bir araştırmada seyahatlerde ana faktörün
“hoş ve güzel hava” olduğu görülmüştür (Kozak, 2002). Hu ve Ritchie (1993) daha önce
yapılmış destinasyon imajına yönelik çalışmaları incelemişlerdir. Bu incelemenin sonunda
“doğal güzellik ve iklim”in destinasyon çekiciliği açısından evrensel öneme sahip olduğu
sonucuna ulaşmışlardır (Hu & Ritchie, 1993). Gossling ve arkadaşları (2006) tarafından
yapılan bir çalışmada katılımcıların %53’ü destinasyon seçiminde en önemli faktörlerden birisi
olarak “iklim”i göstermişlerdir (Gossling, Bredberg, Randow, Svensson, & Swedlin, 2006).
Lohmann ve Kaim (1999) Alman turistlere yönelik yapmış oldukları çalışmada turistlerin tatil
destinasyonlarını seçerken dikkate aldıkları en önemli üç faktörden birisinin“iklim” olduğu
bulgusuna ulaşmışlardır (Lohmann & Kaim, 1999). Literatüre ilişkin bu çalışmalar
göstermektedir ki iklim, destinasyon imajının oluşmasında, turistlerin destinasyon seçimi
kararında ve turistik talebin oluşmasında önemli bir faktördür.
Freitas (2003)’e göre iklim, estetik, fiziksel ve termal olmak üzere üç bileşenden
oluşmaktadır. Termal bileşen; doğadaki psikolojik önceliklerdir ve turistin konforunu ve bazı
turistik aktivitelerin mümkün olup olmadığını belirler. Termal bileşen, sıcaklık, rüzgar, nem,
radyasyon gibi hava olayları ile turizm sektörünü etkileyen mevsimselliğe yol açan bu
değişkenlerin periyodik değişimini içermektedir. İklimin fiziksel bileşeni; ilgili lokasyonda
uygun turizm aktivitelerinin çeşitlerini belirlemektedir. İklimin fiziksel bileşeninde farklılıklar
oluşturan iki değişken rüzgar ve yağmurdur. Bu iki değişken bazı turizm aktivitelerine olan
katılımı, memnuniyet ve konfor düzeyini etkileyebilir. Estetik bileşen ise bir lokasyonun ışık
kalitesi ve gökyüzünün görünümü ile ilgilidir. İklimin estetik bileşeni, lokasyonun güneşli,
bulutlu olmasından ve hava kalitesinden büyük ölçüde etkilenmektedir (Freitas, 2003).
İklimin bu üç bileşeninin kullanıldığı farklı iklim endeksi modelleri geliştirilmiştir.
Bunlar arasında en fazla benimsenen model, Mieczkowski tarafından geliştirilen Turizm İklim
Endeksi (TCI) modelidir (Mieczkowiski, 1985). TCI, biyometeorolojik insan konforu literatürü
kapsamında geliştirilmiş olup, modelde iklimin fiziksel, estetik ve termal bileşenlerini ifade
eden iklim değişkenleri bir araya getirilmiştir. Bu nedenle model, turizm amaçlı iklim
bilgilerinin oluşturulmasında iyi bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Goh, 2012).
TCI kullanılarak bir destinasyon alanının iklim koşullarının turizm açısından
uygunluğunu değerlendiren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Örneğin Türker vd.(2015) TCI
modelini kullanarak Muğla ilinin Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz,
Milas ve Menteşe ilçelerinin iklim konforunu analiz etmişlerdir (Türker, Türker, & Çelik,
2015). Kovacs ve Unger (2014) Macaristan’da turizm iklim koşullarını değerlendirdikleri
çalışmalarında TCI modelini kullanmışlardır (Kovacs & Unger, 2014). Ramazanipour ve
Behzadmoghaddam (2013)’ın yaptıkları çalışmada Chaloss şehri iklim özellikleri ve turizm
arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. İklim özelliklerinin analizinde TCI modeli kullanılmıştır
(Ramazanipour & Behzadmoghaddam, 2013).
METODOLOJİ
Turizm klimatolojisinde bugüne kadar turizm iklim konforunun incelenmesi ve
değerlendirilmesi için birden fazla teorik ve uygulamalı endeks geliştirilmiş ve eşik değerler
belirlenmiştir. Turizm açısından iklim konfor şartlarının belirlenmesinde en yaygın olarak
kullanılan model, Turizm İklim Endeksidir. Çünkü TCI destinasyona ait iklimle ilgili birden
fazla parametrenin bir arada değerlendirilmesine imkan vermektedir (Ling & Matzarakis,
2008). Bu endeks üçü bağımsız ve ikisi biyoklimatik kombinasyondan ibaret olan yedi iklimsel
parametre dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bu endeks, turistik faaliyetlerde iklimin etkisinin ve
turizm sezonunun belirlenmesinde iklim konforu şartlarının mutlaka dikkate alınması gerektiği
noktasından hareketle Mieczkowiski (1985) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada Sivas
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ilinin iklim konforu değerleri Turizm İklim Endeksi modeli kullanılmak suretiyle analiz
edilmiştir.
Turizm İklim Endeksi değeri,
TCI=8CID+2CIA+4R+4S+2W
formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu formülde (Mieczkowiski, 1985);
 CID, Gündüz Konfor İndisini temsil etmektedir. CID, Santigrat cinsinden maksimum
günlük hava sıcaklığı ve minimum bağıl nem değerlerine göre belirlenir.
 Formüldeki CIA Günlük Konfor İndisidir. Bu indis hesaplanırken ise Santigrat
cinsinden ortalama günlük hava sıcaklığı ve ortalama günlük bağıl nem değerleri kullanılır.
 R, mm cinsinden aylık ortalama yağış miktarıdır.
 S, saat olarak günlük güneşlenme süresi toplamının aylık ortalamasıdır.
 W, km/saat cinsinden ortalama rüzgâr hızını temsil eder.
Bu beş değişkenin göreceli katkıları Tablo-1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Turizm İklim Endeksi İçinde Yer Alan Değişkenler ve Ağırlıkları
Değişkenler
Gündüz Konfor İndisi
(CID)

Günlük Konfor İndisi
(CIA)

Yağış İndisi (R)

İklim Değişkenleri
Tanımları (Aylık)
Maksimum günlük hava
sıcaklığı ve minimum
bağıl nem değerlerine
göre belirlenir
Ortalama günlük hava
sıcaklığı ve ortalama
günlük bağıl nem
değerlerine göre
belirlenir
Aylık ortalama yağış
miktarıdır
Günlük güneşlenme
süresi toplamının aylık
ortalamasıdır

Güneş Işığı İndisi (S)

Ortalama rüzgâr hızıdır
Rüzgar İndisi (W)

Turizme Etkisi
Turistlerin en faal
oldukları zamandaki
termal konforu gösterir.
Günün 24 saati
(turistlerin uykuda
oldukları zaman dahil)
için termal konforu
gösterir.
Tatil boyunca yapılan dış
ortam aktiviteleri
üzerinde olumsuz etkileri
bulunmaktadır
Turizm için genelde
pozitif etken olarak kabul
edilmekle birlikte sıcak
günlerde güneş yanığı,
güneş çarpması etkileri
gibi olumsuz etkileri de
olabilmektedir.
Rüzgârın etkisi sıcaklığa
bağlıdır. Sıcak iklimlerde
rüzgârın serinletici etkisi
iyi iken soğuk iklimlerde
rüzgârın soğukluğu
artırıcı etkisi kötüdür.

TCI Ağırlığı

%40

%10

%20

%20

%10

Kaynak: (Mieczkowiski,1985)
Bu çalışmada Sivas Meteoroloji Müdürlüğünden elde edilen 1930 - 2016 yılına kadar
olan periyottaki aylık birikimli iklim verileri kullanılmıştır. İlin turizm iklim konforunu
belirlemek üzere aşağıdaki metodolojik süreç izlenmiştir.
İle Ait Meteorolojik Verilerin Tasnifi:
Bu aşamada Sivas Meteoroloji Müdürlüğünden gelen veriler tasnif edilerek, TCI Modeli
hesaplamaları için gerekli olan veriler seçilmiş ve modelde belirtilen ölçülere dönüşümleri
sağlanmıştır (Tablo-2).
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Tablo 2. 1930-2016 Yıllarını Kapsayan İklim Değerleri
Maksimum günlük hava sıcaklığı
Minimum bağıl nem değeri
Ortalama günlük hava sıcaklığı
Ortalama günlük bağıl nem değeri
Aylık ortalama yağış miktarı
Günlük ortalama güneşlenme
süresi
Ortalama rüzgar hızı k/saat
Maksimum ortalama hava sıcaklığı

O
14,
6
43,
6
-3,6

Ş
18,
1
40,
3
-2,2

M
25,
2
25,
3
2,5

N
29

M
32

17,
5
8,9

76,
5
42,
8
2,5

75

69,
8
44,
8
4,8

62,
9
57,
7
6,3

17,
7
13,
4
61,
6
61
8,1

6,4
8
7,9

6,4
8
15,
1

5,7
6
19,
9

4,6
8
0,7

39,
7
3,5
5,4
2,4

H
35,
5
17,
2
16,
9
58,
4
33,
9
10,
6
5,7
6
23,
9

T
40

A
39,
4
12,
6
20,
1
53,
4
6,8

14,
2
19,
9
54,
4
9,4
12

E
35,
7
13

4,6
8
24,
5

3,9
6
18,
4

16,
1
56

11,
5
5,7
6
28,
4

6,1
2
27,
7

K
24

17,
8
9,5

E
30,
5
17,
3
10,
8
63,
4
33,
6
6,5

27,
1
4,7

A
19,
4
37,
6
-0,9

71,
7
40,
9
4,2

76,
6
44,
1
2,4

3,9
6
10,
7

4,3
2
3,4

Kaynak: Sivas Meteoroloji Müdürlüğü,2017

Gündüz Konfor İndisinin (CID) ve Günlük Konfor İndisinin (CIA) belirlenmesi:
İndis değerlerini elde etmek için, ilgili meteorolojik veriler, Termal Konfor Reyting
Sistemi (Şekil-1) üzerine yerleştirilerek karşılık gelen değerlere ulaşılmıştır (Tablo-3).
Tablo 3. 12 Aylık CID ve CIA Değerleri
CID
CIA

O
2,5
1

Ş
4
1

M
5
1,5

N
5
2

M
4
2,5

H
3
3

T
1,5
4

A
2
4

E
3
3

E
4,5
2,5

K
5
1,5

A
4
1

Şekil 1: Termal Konfor Reyting Sistemi
Kaynak: (Mieczkowiski,1985;224)
Yağış İndisinin (R) Hesaplanması:
Sivas iline ait yağış miktarları (mm cinsinden) verisi Mieczkowiski’nin geliştirmiş olduğu
yağış değişkeni tablosu ile karşılaştırılarak ilgili değerler elde edilmiştir (Tablo-4).
Tablo 4. 12 Aylık Yağış İndisi Değerleri
R

O
3,5

Ş
4

M
4

N
3,5

M
3

H
4

T
5

A
5

E
4,5

E
4

K
4

A
4

Güneş Işığı İndisinin (S) Hesaplanması:
Sivas iline ait günlük güneşlenme süresi toplamının aylık ortalaması Mieczkowiski’nin
geliştirmiş olduğu güneşlenme değişkeni tablosu ile karşılaştırılarak ilgili değerler elde
edilmiştir (Tablo-5).
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Tablo 5. 12 Aylık Güneş Işığı İndisi Değerleri
S

O
1

Ş
1,5

M
2

N
3

M
4

H
5

T
5

A
5

E
4,5

E
3

K
2

A
1

Rüzgar İndisi (W) Hesaplanması (Km/S):
Sivas iline ait ortalama rüzgâr hızı Mieczkowiski’nin geliştirmiş olduğu rüzgâr
değerlendirme ölçeği ile karşılaştırılarak ilgili değerler elde edilmiştir (Tablo-6).
Tablo 6. 12 Aylık Rüzgar İndisi Değerleri
W

O
4,5

Ş
4,5

M
4

N
4

M
4

H
4

T
3

A
3

E
4,5

E
4,5

K
4,5

A
4,5

Turizm İklim Endeks Değerlerinin Hesaplanması:
Sivas iline ait meteorolojik verilerden yararlanılarak elde edilen indis değerleri formül 1
kullanılarak Turizm İklim Endeks değerlerine ulaşılmıştır. Buna göre 12 aylık turizm iklim
endeks değerleri Tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7. 12 Aylık Turizm İklim Endeks Değerleri
TCI Değeri

O
49

Ş
65

M
75

N
78

M
73

H
74

T
66

A
70

E
75

E
78

K
76

A
63

Elde edilen Turizm İklim Endeks değerlerinin Turizm İklim Endeks Sınıflama Şeması (Tablo8) ile karşılaştırılması yapılarak sonuca ulaşılmıştır:
Tablo 8. Turizm İklim Endeksi Sınıflama Şeması
TCI Değeri (%)
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
-9 - 9
-20-10

ENDEKS AÇIKLAMASI
(DEĞERİ)
İdeal
Mükemmel
Çok İyi
İyi
Kabul Edilebilir (Uygun)
Sınırda
Elverişli Değil
Çok Elverişsiz
Yüksek Düzeyde Elverişsiz
İmkânsız
İmkânsız

Kaynak: (Mieczkowiski,1985;229)
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sivas ilinin yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 9 °C olup en sıcak aylar temmuz ve ağustos,
en soğuk aylar ise ocak ve şubat aylarıdır. Güneşlenme süresi yıllık ortalaması 6,8 saat olup en
uzun güneşlenme saatleri temmuz, ağustos aylarında görülmektedir. Yıllık yağış miktarı 432,5
mm’dir. En düşük yağış ortalamasının olduğu aylar temmuz ve ağustos, en yüksek yağış
ortalamasının olduğu aylar mart ve nisandır. Yıllık ortalama rüzgâr hızı 5,28 Km/s olup yıl
boyunca 3,96 Km/s ile 6,48 Km/s arasında değişen değerler almaktadır. Genel olarak
bakıldığında ilin yıllık ortalama bağıl nem oranı % 65 olup bağıl nemin en yüksek olduğu aylar
aralık ve ocak, en düşük olduğu aylar ise temmuz ve ağustos aylarıdır.
Güneşlenme, yağış, rüzgâr, sıcaklık, gündüz konforu, gün konforu indislerinin analiz
edilmesi sonucunda Tablo-9 ve Şekil 2’den görüleceği üzere Sivas ilinin İklim Konforu ocak
ayında SINIR (49) değerlerdedir. Şubat, temmuz ve aralık aylarında ise İYİ sınıflamasına
sahiptir. Bu dört ayın dışında yılın diğer geri kalan sekiz ayında ise ilin turistik aktivitelere
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katılan insanların bulunulan ortamdaki iklim şartları ile ilgili memnuniyet derecesi olarak
tanımlanabilen iklim konforu açısından ÇOK İYİ sınıflamasına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Sivas İline Ait 12 Aylık TCI Değerleri ve Açıklaması
Aylar
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

TCI Değeri
49
65
75
78
73
74
66
70
75
78
76
63

ENDEKS AÇIKLAMASI (DEĞERİ)
Sınırda
İyi
Çok İyi
Çok İyi
Çok İyi
Çok İyi
İyi
Çok İyi
Çok İyi
Çok İyi
Çok İyi
İyi

Şekil 2. Sivas İli 12 Aylık Turizm İklim Konfor Değerleri ve Açıklaması

SONUÇ
Scott vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada üç turizm ortamında (Sahil, Kent, Dağ) 4
farklı iklim değişkeninin (Bulutluluk, Sıcaklık, Yağmur ve Rüzgar) göreli önemini
karşılaştırmışlardır. Çalışmanın bulgularına göre her bir iklim değişkenin göreceli önemi 3
turizm ortamında önemli ölçüde farklılık göstermektedir (Scott, Gössling, & Freitas, 2008).
Sahil tatilleri için tercih edilen ortalama sıcaklık 27 ° C’dir. Bu oran kentteki varış
yerlerine göre 5 ° daha yüksek ve dağ varış yerlerine göre 7 ° daha yüksektir. Bu sonuçlar,
turizm bölgesinin her türü için ortak olan faaliyet türlerine göre teorik olarak mantıklı
görünmekte ve nem seviyeleri yüksek olduğunda 26 ° C ve daha üstü hava sıcaklıklarının
insanlarda fizyolojik strese neden olabileceğini gösteren biyometeoroloji literatürüyle
uyumludur.
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Şekil 3. Sivas İli Sıcaklık Ortalaması

Maksimum Sıcaklık Ortalaması

1930-2016 Sivas İli Tmax Ortalamaları
50
40
30

Kent - - Dağ

20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Aylar

Sivas ili özelinde şehir, sahil şehri olmadığından değerlendirmeler kent ve dağ turizmi
için yapılacaktır. Sivas, Şekil 3’de görüldüğü üzere Şubat ve Aralık aylarında kent turizmi ve
dağ turizmi için uygun sıcaklık değerlerine sahipken diğer aylarda sıcaklık, insan fizyolojisi
için uygun olmayan değerlere yükselmektedir.
Scott vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada bulgular, lokasyondaki bulutluluk oranın
%75-%100 olduğunda, 3 turizm ortamdan herhangi birinde turizm için istenmeyen bir ortamın
söz konusu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sahil turizmi için %0-25 bulutluluk, kent
turizmi için %25-50 bulutluluk ve dağ turizmi için %0-50 bulutluluk oranlarının uygun olduğu
değerlendirilmektedir.
Şekil 4. Sivas İli Bulutlu Günlerin Aylık Oranı
1930-2016 Sivas ili Bulutlu Günler
Bulutlu Günler Sayısı Ortalaması
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1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar

Şekil 4’den görüleceği üzere Sivas ili, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kent
turizmi ve dağ turizmi için arzu edilen bulutluluk oranlarına sahipken diğer aylarda bulutluluk,
insanlar için arzu edilmeyen değerlere yükselmektedir.
Scott vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada, 3 turizm ortamının (sahil, kent, dağ)
herhangi birinde güçlü ve çok güçlü rüzgar koşullarının turizm için uygun olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır. Bununla birlikte 3 turizm ortamında rüzgarsız (0 km h) ve hafif esintili (1-9 km
h) rüzgar değerlerinin tercih edildiği görülmüştür.
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Şekil 5. Sivas İli Rüzgar Hızı Aylık Ortalamaları
1930-2016 Sivas İli Rüzgar Hızı

Rüzgar Hızı Km h)

7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar

Şekil 5’ten görüleceği üzere Sivas ili, tüm yıl boyunca kent turizmi ve dağ turizmi için
arzu edilen rüzgar hızı oranlarına sahiptir.
Scott vd (2008), yaptıkları çalışmada her turizm ortamında 4 farklı iklim değişkeninin
(güneş, sıcaklık, yağmur ve rüzgar) göreli önemini karşılaştırmışlardır. Bulgular, her bir iklim
değişkeninin göreceli öneminin 3 turizm ortamında önemli ölçüde farklılaştığını
göstermektedir. Buna göre güneşli gün, sahil ortamında en önemli iklim faktörü olarak
değerlendirilmiştir. İkincisi sıcaklık konforu, üçüncüsü yağmurun olmaması ve dördüncüsü ise
şiddetli rüzgarın olmamasıdır. Yağmurun olmaması dağ turizmi için en önemli iklim
parametresidir. İkinci önemli parametre sıcaklık konforudur. Üçüncüsü güneşli gün ve
dördüncüsü ise şiddetli rüzgarın olmamasıdır. Kent turizmi için ise sıcaklık konforu en önemli
iklimsel değişkendir. İkincisi yağmurun olmaması, üçüncüsü güneşli gün ve dördüncüsü ise
şiddetli rüzgarın olmamasıdır. Sonuç olarak optimum iklim koşullarının, incelenen 3 büyük
turizm ortamında (sahil, kent, dağ) farklılık gösterdiği görülmektedir.
Şekil 6. Sivas İli Yağışlı Günler Ortalaması Aylık Oranları
1930-2016 Sivas İli Yağışlı Gün Oranı
0,45
0,40
Yağışlı Günler

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aylar

Sivas, kent turizmi açısından birinci önceliğe sahip sıcaklık konforu değerlerine Şubat ve
Kasım aylarında sahip olabilmektedir (Şekil 3). Kent turizmi açısından ikinci önemli iklim
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parametresi ise yağışın olmamasıdır. Şekil 6’dan görüleceği üzere Sivas, turizm faaliyetlerini
engelleyecek ay içi bir yağış yoğunluğuna sahip değildir. Dağ turizmi açısından birinci öneme
sahip iklim değişkeni yağmurun olmamasıdır. Bu bağlamda Sivas ilinin dağ turizmi açısından
arzu edilen bir yağış oranına sahip olduğu ( özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
aylarında) söylenebilir.
İklim parametreleri ve sınır değerleri, turizm ve rekreasyon faaliyetleri için bunların
uygunluğu, turistik etkinlikler ve rekreasyon için temel bilgilerdir. Bununla birlikte, tek bir
iklim parametresi, turizm bölgelerindeki iklim koşullarını tam olarak karakterize etmemektedir.
İklim değişkenleri estetik, fiziksel ve termal olmak üzere üç açıdan analiz edilirse daha sağlıklı
sonuçlar verebilecektir. Bu amaçla turizm iklim endeksleri geliştirilmiştir. İklim endekslerinden
yaygın bir şekilde kabul edilen Mieczkowiski tarafından geliştirilen Turizm İklim Endeksidir.
Bu endeks üçü bağımsız ikisi biyoklimatik (birleşik) olmak üzere yedi iklim değişkenini
birleştirmektedir (Makowski, 2009).
Bu bağlamda çalışmada Turizm İklim Endeksi modeli kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular, Sivas ilinin ikliminin turizm ortamları açısından (kent, dağ) uygunluğunu genel
anlamda ortaya koyabilecektir. Önemli turizm ortamları (kent, dağ, vb.) açısından Sivas ilinin
iklimsel özelliklerini şu şekilde değerlendirebiliriz;
Her lokasyondaki turizm iklim endeksi değerleri, yıllık TCI dağılımına bağlı olarak
oluşturulmuş altı farklı sınıflandırmadan birisi ile ifade edilebilir (Şekil 7). Optimal
sınıflandırma, TCI değerlerinin yılın her ayı için 80 ve üzerinde olduğu turizm iklimini ifade
etmektedir. Poor, yıl boyunca TCI değerlerinin 40’ın altında olduğu turizm iklimini ifade
etmektedir. Summer Peak, turizm için yılın en uygun döneminin yaz mevsiminin olduğu orta
ve yüksek enlemdeki pek çok lokasyona ait sınıflamadır. Winter Peak, çok sıcak ve/veya çok
nemli yaz koşullarıyla karşılaştırıldığında turistler için daha konforlu bir iklim sunan daha serin
ve/veya daha düşük nem koşullarına sahip ekvatoral ve orta enlemdeki lokasyonlarda görülen
turizm iklimini ifade etmektedir. TCI değerleri itibariyle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde
turizm için daha uygun koşulların bulunduğu yerler Bimodal veya Sholder Peak olarak
sınıflandırılmaktadır. Mevsimsel olarak nemliliğin ve kuruluğun belirgin bir şekilde
farklılaştığı bölgelerdeki turizm aktiviteleri için en uygun iklim kuru mevsimlerdir ve Dry
Season Peak olarak sınıflandırılmaktadır (Scott & McBoyle, 2001).
Şekil 7. Kavramsal Turizm İklim Dağılımları

Kaynak: Scott ve McBoyle,2001:75
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Bu bağlamda Sivas iline ait turizm iklim endeksi değerleri, yıllık TCI dağılımına bağlı
olarak değerlendirildiğinde (Şekil 8) Bimodal veya Sholder Peak yani turizm için yılın en uygun
döneminin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin olduğu lokasyon sınıflamasına girdiği
söylenebilir.
Şekil 8. Sivas ili Turizm İklimi Sınıflandırılması

Bimodal/Shoulder Peak sınıflamaya giren iklim özelliğine sahip şehirlerde ısı ve nem,
yaz aylarında turistler için rahatsız edici bir özellik gösterirken, kış mevsimleri de çok soğuk
olur. Termal konfor açısından bu mevsimler uygun değildir (Scott & McBoyle, 2001). Ancak
Sivas ili Bimodal sınıflandırmaya girmekle birlikte, TCI değerlerinin tüm yıl boyunca termal
konfor açısından sınır (40-49) değerlerin altına düşmediği görülmektedir. Özellikle en düşük
TCI değerlerinin görüldüğü Aralık (63), Ocak (49), Şubat (65) aylarında bile genelde “iyi “
kategorisinde yer alan bir termal konfora sahiptir. Bu bağlamda Sivas ilinin hem yaz aylarında
hem de kış aylarında yapılabilecek turizm faaliyetleri için uygun turizm iklimine sahip olduğu
söylenebilir.
Sivas’ın turizm iklim konforuna ilişkin verilerin, uluslararası kabul görmüş bir model
(TCI) ile analiz edilmesi, yöre turizmi ile ilgilenen ulusal ve uluslararası paydaşlara bir fikir
verebilecektir. Ayrıca bu yayınla akademik anlamda turizm literatürüne katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Amelung, B., & Viner, D. (2006). Mediterranean Tourism: Exploring the Future with the
Tourism Climatic Index. Journal of Sustainable Tourism, 349-366, Vol 14, no.4.
Bakhtiari, B., & Bakhtiari, A. (2013). Determination of Tourism Climate İndex in Kerman
Province. Desert, Vol.18, 113-126.
Freitas, C. D. (2003). Tourism Climatology: Evaluating Environmental Information for
Decision Making and Business Planning in the Recreation an Tourism Sector . International
Journal Biometeoral, (48), 45-54.
Gandomkar, A., & Mohseni, N. (2011). Analysis and Estimate Tourism Climate Index of
Mazandara Province, Ucing TCI Model. 2.International Conference on Business, Economics
and Tourism Management (s. 6-10). Singapore: IACSIT Press.
Goh, C. (2012). Exploring Impact of Climate on Tourism Demand. Annals of Tourism
Research, Vol.39, No:4, 1859-1883.
Gossling, S., Bredberg, M., Randow, A., Svensson, P., & Swedlin, E. (2006). Tourist
Perceptions of Climate Change: A Study of İnternational Tourists in Zanzibar. Current Issues
in Tourism, 9(4-5), 419-435.
Güçlü, Y. (2010). Türkiye'nin Deniz Kıyılarında Kıyı Turizmi için İklim Konforu. İstanbul:
Lisans Yayıncılık.
Hu, Y., & Ritchie, J. (1993). Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach .
Journal of Travel Research, 32(2), 25-34.

297

298

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

Kovacs, A., & Unger, J. (2014). Analysis of Tourism Climatic Conditions in Hungary
Considering the Subjective Thermal Sensation Characteristics of the South-Hungarian
Residents. Acta Climatologica et Chorologica, 77-84.
Ling, T., & Matzarakis, A. (2008). Tourism Climate and Thermal Comfort in Sun Moon Lake,
Taixan. Int. J. Biometeorol, (52), 281-290.
Lohmann, M., & Kaim, E. (1999). Weather and Holiday Preference- Image, Attitude and
Experinece. The Tourist Review, 2, 54-64.
Makowski, K. (2009). The Daily Temperature Amplitude and Surface Solar Radiatin. Geor.
Üniversity Doctor Diss. Zurich.
Mieczkowiski, Z. (1985). The Tourism Climatic İndex:A Method of Evaluating World Climate
for Tourism. . The Canadian Geographer, 29 (3), 220-233.
Ramazanipour, M., & Behzadmoghaddam, E. (2013). Analysis of Tourism Climate Index of
Chaloos City. International Journal of Humanities and Management Sciences, Volum 1, Issue
5, 290-292.
Scott, D., Gössling, S., & Freitas, C. R. (2008). Preferred Climates for Tourism: Case Studies
from Canada, New Zealand and Sweden. Climate Research, Vol.38, 61-73.
Scott, D., McBoyle, G., & Schwartzentruber, M. (2004). Climate Change and the Distribution
of Climatic resources for Tourism in North America. Climate Research, Vol.27, 105-117.
Sivas
İl
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüğü.
(2017).
2017
tarihinde
http://www.sivaskulturturizm.gov.tr/TR,76127/turizm-istatistik.html adresinden alındı
Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2013). Sivas İli Turizm Potansiyeli ve Turizm
alanı Yatırım Önerileri. Sivas.
Türker, A., Türker, G., & Çelik, A. (2015). Dış mekan Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
Açısından Muğla ili İklim Konforu Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.Enstitüsü Dergisi,
Cilt:17, Sayı:4, 555-577.
Vikipedia. E.T. 11/10/2017, https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas_(il)

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

ŞEHİR PAZARLAMASI VE MARKA KENTLER KAPSAMINDA SİVAS
İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
ÖNERİLER
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
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Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
yildirimyildirim@duzce.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma ile Sivas ilinin şehir pazarlaması ve marka kent kapsamında ele alınması ve turizm
potansiyelinin değerlendirilerek çeşitli öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Türkiye’den ve dünyadan
başarılı şehir pazarlaması örnekleri verilerek, Sivas ili içinde benzer stratejilerin uygulanabilirliği
yönünde tavsiyelerde bulunulacaktır. Ayrıca Türkiye’de çeşitli şehirler için yapılan “şehir pazarlaması”
çalışmalarının bibliyometrik bir analizinin yapılması da amaçlanmaktadır. Bölgesel kalkınma açısından
da ekonomik bir değer taşıyan şehir pazarlaması kavramı hem ileride bu alanda çalışma yapacak
akademisyenlere hem de şehrin yönetiminde bulunan idareci ve uygulayıcılara fayda sağlayacağı
inancındayız. Geçmiş on yıl boyunca “şehir pazarlaması/kent pazarlaması” konusunda yapılan
çalışmalara bakıldığında sayıca yeterli olmadığı görülmektedir. Akademik anlamda yapılacak
çalışmaların arttırılması şehir için faydalı çok daha fazla önerinin sunulması anlamına geleceğinden, bu
konuda şehirdeki bütün paydaşların cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Halka rağmen yapılacak tanıtım
ve iletişim faaliyetlerinin başarıya ulaşamayacağı bir gerçektir. Bu yüzden öğrencisiyle, memuru ve
işçisiyle, dernek ve vakıf yöneticileriyle, valilik ve kaymakamlığıyla, meslek odaları üyeleriyle,
esnafıyla hatta o şehirdeki çocuklarla birlikte yapılacak ortak bir proje, pazarlama faaliyetlerinin yerini
bulmasında faydalı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Sivas, turizm, pazarlama, şehir pazarlaması, marka

EVALUATION OF TOURISM POTANTIAL OF SİVAS IN THE
CONTEXT OF CITY MARKETING AND BRANDING CİTİES AND
GIVEN SUGGESTIONS
ABSTRACT
With this study, it is aimed to address Sivas in the context of city marketing and present vaiorus
proposals by evaluating its tourism potantial. Recommendations will be made in the direction of
applicability of similar strategies for Sivas, by giving examples of successful marketing of Cities from
Turkey and around the world. Also, it is aimed to make bibliometric analysis of previous “city
marketing” works done for various cities in Turkey. We believe that the concept of city marketing,
which has an economic value in terms of regional development, will benefit the academicians who will
work on this field in the future as well as the administrators and practitioners in the city administration.
Over the past decade, it seems that the Number of studies on “city marketing” is not enough. Increasing
the work to be done in an academic sense will mean the provision of more and more useful proposals
for the city, so all the stakeholders lived in the city need to be encouraged. Promotion and
communication activities to be held despite the public will not be successful. Therefore, a joint project
to be carried out by students, officers and workers, associations and foundation managers, governorships
and district governorships, members of professional chambers, artisans and even the children, will be
useful in reaching the purpose of marketing activities.
Key words: Sivas, tourism, city marketing, branding

GİRİŞ
Pazarlanacak şeylerin arasında yalnızca ürünler ve hizmetler bulunmamakta, aynı
zamanda fikirler, ideolojiler, ülkeler, kişiler ve şehirlerde birer ürün olarak düşünülüp
pazarlanabilmektedir. Bu anlamda şehirlerin sahip oldukları üstün yönler çeşitli pazarlama
araçları kullanılarak ön plana çıkarılmalı ve doğal, kültürel, tarihi özelliklerinin o şehrin
markalaşmasına katkı sağlaması yönünde adımlar atılmalıdır. Türkçe yazında giderek daha çok
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ele alınmaya başlanan şehir pazarlaması ve marka kent konuları turizm kapsamında bölgeye
daha çok yatırımcı ve turist çekmek ve bölgenin çekiciliğini, ününü, tanınırlığını arttırmak için
çeşitli öneriler sunmaktadır.
Bir şehrin marka haline gelmesinde o şehrin yalnızca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri
yeterli olmamaktadır. O şehirde yaşayan halkın turistlere ve turizme olan bakış açıları, yerel
yönetimlerin tutum ve davranışları, şehir planlamacılarının ve sivil toplum kuruluşu
yöneticilerinin katkıları, hatta o şehirde eğitim gören öğrencilerin beklentileri kent imajının
oluşmasında ve şehrin olumlu algılanmasında bir bütün olarak etkili olabilmektedir. Bazen bir
esnafın kötü davranışı, bazen haksız kazanç elde etmeye çalışan ev sahipleri, bazen şehrin
sakinlerinin siyasi ve ideolojik tutumları, şehirde alışveriş merkezlerinin olup olmaması, ulaşım
imkânları ve bazen de terminalde çalışanların yolculara yönelik kaba davranışları Sivas ilinin
yanlış algılanmasına ve şehrin marka değerinin düşmesine neden olabilir. Bu anlamda Sivas
ilinin sahip olduğu konaklar (Abdi Ağa ve Osman Ağa Konakları, Susamışlar Konağı),
çeşmeler (Şeyh Çoban Çeşmesi), kaleler (Sivas ve Divriği Kaleleri), köprüler (Yıldız Köprüsü,
Kesik Köprü, Eğri Köprü), medreseler (Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese), kaplıcalar
(Yılanlı Çermik, Soğuk Çermik, Sıcak Çermik), hamamlar (Kurşunlu Hamamı), camiler
(Alibaba ve Aliağa Camileri, Ulu Cami, Zincirli Minare Cami), müzeler (Atatürk Kongre ve
Etnografya Müzesi), kervansaraylar (Behrampaşa Hanı, Taşhan, Alacahan) ve göller (Tödürge,
Hafik ve Lota Gölleri) tek başına Sivas ilinin pazarlanmasında ve bir turizm destinasyonu
olarak uğrak bir varış noktası haline gelmesinde yeterli olmamaktadır. Sivas adı geçtiğinde
Türkiye’nin başka şehirlerinde yaşayan insanların akıllarına gelen ilk kelimenin ne olduğunun
ortaya çıkarılması, şehrin ayırt edici özelliklerinin bilinmesi ve şehrin ticari kimliğinin
bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak kültürel ve doğal mirasın en uygun pazarlama
stratejileriyle ve ilde bulunan diğer özel ve tüzel kuruluşların istişaresi ve ortak fikirleriyle,
hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mesajlar üretilmesi ve eskiden beri bilinen
pazarlamanın 4P’sinin etkin şekilde kullanımıyla mümkün olabilir.
ŞEHİR PAZARLAMASI KAVRAMI ve KENT MARKA
Küreselleşme ile birlikte sınırları kalkan dünyada insanlar fiziksel olarak kolaylıkla yer
değiştirebilmekte ve şehirlerarası rekabet daha da önem kazanmaktadır. Bu rekabet ortamında
kentler, diğer kentlerden farklılıklarını ortaya koyarak daha fazla turisti, yatırımcıyı, sanayiciyi
ve öğrenciyi kendisine çekmek ve içinde yaşayan insanlar için daha iyi yaşanılan bir yer
olabilmek için diğer şehirlerle büyük bir yarış içerisine girmişlerdir. Bu nedenle bir şehrin diğer
şehirlerden ekonomik, politik, sosyal veya kültürel açılardan farklılığını ortaya koyması, bir
kent kimliği oluşturması ve bunu pazarlaması günümüz şartlarında mecburi hale gelmiştir
(Görkemli, 2012: 141-142)
Pazarlanacak şeylerin kapsamına ürün ve hizmetlerin yanı sıra tecrübeler, olaylar, fikirler,
ideolojiler, şahıslar, inançlar, kültürler, ülkeler ve şehirlerde girmektedir (Altunbaş, 2007: 106;
Akçi ve Uluışık, 2016: 356; Güt, 2013: 104). Bu bağlamda şehir pazarlaması kavramı giderek
önemini arttırmakta ve araştırmacılarda sıklıkla araştırmalarına konu etmektedirler. Buna
rağmen ülkemizde şehir pazarlaması ile ilgili yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir.
Oldukça kırılgan bir yapı sergileyen turizm, bugün dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri
haline gelmiştir (Alaeddinoğlu, 2008a). Bu gelişmeler ülkelerin kendilerini bir bütün olarak
pazarlaması yerine, daha bölgesel, şehir bazlı stratejiler geliştirerek pazarlamaya itmektedir
(Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 74). Şehir pazarlaması şehrin müşterileri ve halkı açısından
değer taşıyan, hedef kitle tarafından istekleri ve beklentileri karşılanacak derecede bir mekân
oluşturmak olarak tanımlanabilir (Ciğerci ve Özmen, 2014. 1). Ashwort ve Voogd (1990)
“mekânların pazarlanmaları ve tanıtımları yeni bir olay değildir. Fakat yeni olan mekânları
pazarlarken pazarlama yaklaşımlarını bilinçli uygulamaktır” demektedir.
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Şehrin pazarlanması bir ürünün veya hizmetin pazarlanmasından çok daha karmaşık ve
zor bir olaydır. Çünkü şehirde dikkate alınması gereken çok sayıda faktör/unsur/paydaş
bulunmaktadır (Altunbaş, 2007: 162; Ceran, 2013: 539). Şehir pazarlamasından bahsederken
yapılan bütün tanımlamalarda şehrin cazibesinin arttırılması, şehre daha çok yatırımcı, sanayici,
öğrenci ve turist çekilmesi üzerinde durulmakta, bunun içinde şehre ait kültürel, doğal ve tarihi
özelliklerinin ön plana çıkarılması gerektiği söylenmektedir. Dünya sadece küreselleşmiyor,
aynı zamanda kentleşiyor da. Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde
yaşamaktadır. Büyük şehirler orada yaşayanlara daha stresli bir hayat yaşatsa da insanların
gelirlerini, refahlarını artıran çok önemli medeniyet göstergeleri olarak kabul edilmektedir
(İsen, 2013: 90).
Marka kavramı ve stratejileri de şehirler için uygulanabilmektedir. Şehir markalaşması
konusunda ayrı bir teori veya strateji bulunmamakta, ürün markalama stratejilerinden
faydalanılmaktadır. Şehir pazarlaması yoluyla şehri bir marka haline getirip, marka imajını
yükselterek, şehrin tanınırlığını ve çekiciliğini yükseltmek ve bu sayede daha fazla turist
çekmek mümkün olabilir (Kurtoğlu, 2017: 1). Bir şehrin marka olduğu iddia ediliyorsa o şehir
çokça yerli/yabancı turist çekebiliyor ve şehirden söz edildiğinde şehre ait bir yapı, sosyolojik
bir durum veya herhangi bir şey akla geliyordur (Toksarı, İsen ve Dağcı, 2014: 329). Ayrıca bir
kişinin hiç gitmediği ancak gitmeyi istediği ve hayalini kurduğu şehirlerde marka şehir olarak
değerlendirilebilir. Burada farklılıkların vurgulanmasından bahsedilmektedir (Kaya ve
Marangoz, 2014: 39; Akçi ve Uluışık, 2016: 359; Güt, 2013: 104; Görkemli, 2012: 141). Her
şehrin kendine ait özellikleri, üstün yönleri ve ziyaretçilerin zihninde ifade ettiği bir anlamı
vardır. Kent markasının başarısında mühim olan ürünle ilgili özelliklerin iyi irdelenmesi, ürünle
ilgili neyin ne anlam ifade ettiğinin bilinmesi ve bu anlamların doğru şekilde yönlendirilmesidir
(Avcıkurt, 2004: 1). Bu anlamda şehrin markalaştırılmasını kültürel, ticarî ve siyasî açından bir
şehrin soyut ve somut değerlere dönüştürülmesi olarak açıklayabiliriz (Ceran, 2013: 537).
Moda şehri Milano, romantizmin başkenti Paris, Cannes film festivali, balayı çiftlerinin hayali
Maldivler, âşıklar şehri Venedik, eğlencenin adresi Rio vb. gibi şehirler marka olmayı
başarabilmiş, ziyaretçileri için imgesel bir değere dönüşmüş örneklerdir. Bir şehrin marka
olabilmesi uzun soluklu bir süreçtir (Coşkun, Yıldız ve Çatı, 2014: 66) ve marka şehir
kavramında bugünü değil yarını düşünen bir anlayış yatmaktadır (www.markasehir.com). Her
destinasyonun kendine özgü özellikleri vardır ve kendi içinde aslında bir markadır. Bazı
destinasyonlar insanların algılamasında daha önemli bir konumdayken bazıları ise değildir.
Önemli olan bireylerin algılarında güçlü bir imaj yaratacak unsurları belirlemek ve
geliştirmektir (Gülmez, Babür ve Yirik, 2012: 2). Bazen Mardin’e/Urfa’ya gitmek bir ziyaretçi
için güvensizlik anlamına gelebilir veya Kapadokya’ya gitmek toz toprak ve birkaç sivri yapı
görmek anlamına gelebilir. Bu bakımdan turistlerin beklentilerine, ziyaret amaçlarına ve yaşam
tarzlarına göre bölümlendirilmeleri gerekir. Böylece belirli bir amaç için giden bir turistin o
şehirde tamda beklediği hizmeti alması sağlanabilir.
Bölgesel Kalkınma ve Pazarlama İlişkisi
Turizm sadece ülkelerin değil şehirlerin ve bölgelerin de kalkınmasında önemli rol
oynayan araçlardan birisidir (Kurtoğlu, 2017: 1; Yeşiltaş ve Öztürk, 2008: 3). Çünkü rekabet
yalnızca ürünler veya firmalar arasında değil ülkeler ve kentler arasında da yaşanmaktadır
(Cevher, 2012: 106). Ancak turizmin bölgesel kalkınmayı sağlama, dış ödemeler dengesini
iyileştirme ve istihdam oluşturma gibi ekonomik faydalarının yanında dünya barışını sağlaması
ve uluslararası ilişkiler anlamında olumlu atmosfer yaratması gibi toplumsal ve küresel
faydaları da bulunmaktadır (Gökdeniz, 2004: 30). Birçok çalışmada New York, Barcelona,
Paris, Tokyo, Amsterdam gibi dünya şehirlerden örnekler ile Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa
gibi ülkemizde de şehir pazarlaması konusunda öne çıkmış örnekler gösterilmektedir (Ceran,
2013; Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010; Görkemli, 2012; Kurtoğlu, 2017). Bu şehirlerin bazıları
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kültürel, bazıları tarihi, bazıları da doğa güzellikleri ve ekonomik canlılıkları ile cazibe
oluşturmakta ve turistlerin o şehir ile ilgili algılamalarında olumlu bir değer yaratmaktadırlar
(Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 78). Bu sebeple şehirlerin satılması/pazarlanması yalnızca
ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve toplumsal bazı yararlarda sağlamaktadır. Örneğin,
turist çekmede başarılı olan şehirler ve ülkeler yalnızca döviz kazanmıyor aynı zamanda bu
turizm faaliyeti kırktan fazla sektörü harekete geçirerek ülkenin/şehrin altyapısının
düzenlenmesi ve şehirde istihdam imkânının artmasında da itici bir güç olmaktadır (Sarıtepe,
2014: 109). Bir şehir ne kadar tercih edilirse o şehrin yöneticileri o kadar çok şehrin tarihi ve
kültürel yapılarını restore eder, yeni spor tesisleri, statlar inşa edilir, festivaller/organizasyonlar
düzenler ve bütün bunların hepsi o şehirde yaşayan halkın refah seviyesine katkıda bulunur.
Şehir pazarlaması, bir şehrin hedef odaklı geliştirilmesi ve pazarlanması yaklaşımıdır. Bu
yaklaşım müşteri odaklılık felsefesine dayanmaktadır. Amacı, şehir halkının yaşam kalitesini
yükselterek güvence altına almak ve kentin rakip kentler nezdindeki çekiciliğini artırmaktır
(İsen, 2013: 28). Bu da ancak şehirlerin markalaşması ile mümkün olabilir. Markalaşma kent
imajını, kent imajı ise şehirlerin kimliğini olumlu yönde şekillendiren unsurlardır (Coşkun,
Yıldız ve Çatı, 2014: 65). Elle tutulup gözle görülemeyen soyut bir olgu olmasına rağmen imaj,
marka sadakati yaratmakta, tercih edilirliği artırmakta ve rakiplere üstünlük sağlamaktadır. Bu
bağlamda imaj; ürün, hizmet, kişi ya da yörenin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır
(Işık ve Erdem, 2016: 30). Birçok çalışmada Venedik, Floransa, Roma gibi şehirlerin
İtalya’dan; Viyana’nın, Avusturya’dan; Kazablanka’nın Fas’tan daha değerli olduğu ifade
edilir. Türkiye denilince de akla ya İstanbul ya da Antalya gelmektedir (Kozak, 2009: 20).
Kapadokya/NEVŞEHİR, Hasankeyf/BATMAN, Pamukkale/DENİZLİ gibi şehirler sadece
belli ilçe veya şehir merkezinin dışında bir bölgeyi markalaştırarak o bölgenin kalkınmasına
yardımcı olmaktadır. Birçok ziyaretçi Nevşehir’i hiç görmeden Kapadokya’ya gidebilmektedir
(Toksarı, İsen ve Dağcı, 2014: 329). Markalaşan şehir – bölgesel kalkınma bakımından
değerlendirildiğinde – yatırım olanaklarının artması, yeni işletmelerin açılması, mevcut
işletmelerin gelişmesi ve büyümesi, istihdam olanaklarının artması gibi faydalar sağlamaktadır
(Akçi ve Uluışık, 2016: 356).
Bir şehrin mutfak kültürü (gastronomi açısından gelişmişliği) ve zenginliği de o şehrin
pazarlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Erzurum’un Cağ kebabını, Bursa’nın İskender’ini,
Adana’nın acılı kebabını, Hatay’ın künefesini, Diyarbakır karpuzunu, Afyon kaymağını
hepimiz biliriz ve yeni bir şehre gittiğimizde ilk yaptığımız şey o şehrin yöresel lezzetlerini
tatmaktır. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda turistlerin yaptıkları harcamaların önemli bir
kısmının yiyeceğe ayrıldığını kanıtlamaktadır (Serçeoğlu, Boztoprak ve Tırak, 2016; Zengin ve
Işkın, 2017). Şehirlerin markalaşma süreci üzerine yapılan bir araştırmada İstanbul’un en güçlü
nitelikleri arasında gastronomi ilk sırada çıkmış ve Paris, Roma ve Viyana‘ya benzer olduğu
belirtilmiştir (Güt, 2013: 106).
Bölgesel kalkınmada şehirlerin ve o şehirlerin en bilinen yerlerinin önemi giderek
artmakta, dünya vatandaşları bu şehirlerde yaşamak için her zamankinden daha hevesli
olmaktadır. En iyi öğrenci şehri, en temiz şehir, en sakin şehir, en hareketli/eğlenceli şehir, en
ucuz şehir, memur şehri, bürokratik şehir, en merkezi şehir..vs gibi adlandırmalar bizlere o
şehirlerle ilgili ipuçları vermektedir. Ayrıca bu tür algılamalar şehirlerin kendilerini nasıl ve ne
düzeyde konumlandırdıklarını da göstermektedir. Çeşitli araştırma kuruluşları, gazeteler veya
ülkelerin ilgili bakanlıkları, resmi kuruluşları tarafından her yıl dünyanın en yaşanabilir
şehirleri listesi, dünyanın marka değeri en yüksek şehirleri, yaşamak ve çalışmak için en ideal
şehirler listesi gibi listeler yayınlanmakta ve bu listelere giren şehirler marka değerlerini
artırarak, her geçen gün çok daha fazla yatırımcıyı, sanayiciyi, öğrenciyi ve turisti kendilerine
çekmektedir. Böylece hem ekonomik hem de sosyal refah anlamında kalkınan şehirler haline
gelmektedirler. Bu anlamda ekonomik analizler yapan ve öngörülerde bulunan Economist
Intelligence Unit, sağlık, eğitim, istikrar, altyapı, suç oranları, sosyal kalkınma, kültür ve çevre
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gibi kriterlere göre puanlama yaparak dünyanın en yaşanabilir şehirler listesini açıkladı
(www.ntv.com.tr, Dünya’nın En Yaşanabilir Şehirleri, 2016). Turizm hedeflerimizden biri bu
listeye ülkemizin çeşitli şehirlerini sokabilmek olmalıdır.
Tablo 1. 2016 Yılı Dünya’nın En Yaşanabilir Şehirleri
Sıralama

Şehir/Ülke Adı

1
Melbourne/Avustralya
2
Viyana/Avusturya
3
Vancouver/Kanada
4
Toronto/Kanada
5
Calgary/Kanada
6
Adalaide/Avustralya
7
Perth/Avustralya
8
Auckland/Yeni Zelanda
9
Helsinki/Finlandiya
10
Hamburg/Almanya
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/dunyanin-en-yasanabilir-kentleri

Yukarıdaki tabloda dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde Türkiye’den neden bir
şehrin olmadığı sorgulanmalı ve şehirlerin kendilerine ait çekici özelliklerinin dünya basınında
daha çok yer almasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bunun için çok daha
kapsamlı, gerçekçi ve şehrin tüm paydaşlarının yer aldığı bir araştırma her yıl düzenli olarak
yapılarak şehirlerin nabzı tutulmalıdır.
Tablo 2. Dünya’nın Marka Değeri En Yüksek İlk 10 Şehri
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Şehir/Ülke
Los Angeles/ABD
New York/ABD
Londra/İngiltere
Fransa/Paris
Seul/Güney Kore
Barselona/İspanya
Rio de Janeiro/Brezilya
San Francisco/ABD
Las Vegas/ABD
Dubai/Birleşik Arap Emirliği
İstanbul/Türkiye
Tayland/Bangkok
Sidney/Avustralya
Mexico City/Meksika
Buenos Aires/Arjantin
Mumbai/Hindistan
Sao Paulo/Brezilya
Mekke/Suudi Arabistan
Atlanta/ABD
Melbourne/Avustralya
Milano/İtalya
Berlin/Almanya

Kaynak: https://www.dunya.com/foto-galeri/gundem/iste-dunyanin-en-marka-sehirleri
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İngiliz Guardian gazetesi kentlerin marka değerlerini onların doğal güzellikleri, iklimleri
ve alt yapı kriterlerine göre değerlendirip, dünyanın marka değeri en yüksek 25 şehrini açıkladı.
Listeye İstanbul 11. sıradan girebildi.
Tablo 3. Türkiye’nin “İş Yapmak ve Yaşamak” için Seçilen En İyi Şehirleri
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31

Şehir
İstanbul
Ankara
İzmir
Tekirdağ
Kocaeli
Antalya
Yalova
Bursa
Eskişehir
Trabzon
Sivas

Genel Endeks Puanı
68,9
66,13
62,39
61,46
59,98
59,1
58,07
57,13
56,84
53,38
46,80

Kaynak: www.haberturk.com.tr

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, “İş Yapmak ve Yaşamak için En İyi Kentler”
araştırmasının 2016 yılı sonuçlarını açıkladı (2017 verileri 2018 yılında açıklanacak). 94
başlıktaki veri setine göre hazırlanan araştırma 4 ana kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; beşeri
sermaye ve yaşanabilirlik, marka becerisi ve yenilikçilik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli,
erişebilirlik. Şehirler kendilerine bir isim seçmeli ve bu isim etrafında kendini
konumlandırmalı. En iyi üniversite şehri, en eğlenceli şehir, en sakin şehir, en elit şehir, en
özgür şehir, iyi iş olanaklarının olduğu şehir, en tarihi şehir, en yeşil şehir vs. nasıl ki ürünler
ve markalar kendilerini bir kelime etrafında konumlandırıyorlarsa (güvenlik=Volvo,
kırmızı=Coca Cola, mutluluk=Eti gibi) şehirlerde ziyaretçileri için uygun bir özellik seçerek,
dışarıdan gelenlere bu imajı yansıtabilmelidir.
Sivas İli Özelinde Şehir Pazarlaması ve Kent Marka ile İlgili Yapılmış Önceki Çalışmalar
Bir şehrin marka olabilmesi için toplumdaki bütün paydaş grupların fikirlerinin
alınmasının bir zorunluluk olduğundan bahsedilmişti. Bu paydaş grupları arasında elbette ki
üniversiteler ve üniversitelerdeki akademisyenlerde yer almaktadır. Yapılan nitel ve nicel yönlü
araştırmalar o şehrin yöneticilerine ışık tutmakta ve geliştirilecek stratejilerin neler olması
gerektiğine yardımcı olmaktadır. İkincil kaynaklar zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf
sağlarken, aynı zamanda akademik olarak ortaya konan bulgular ve çözüm önerileri üniversiteyerel yönetim işbirliğini de arttırmaktadır. Bu yüzden Sivas ili ile ilgili yapılmış önceki
çalışmalar bizlere bundan sonrası için neler yapılabileceğini gösterirken, eksikliklerin,
boşlukların nerelerde olduğunu da göstermektedir.
Akademik bakış açısı bir şehrin marka olabilmesinde kendinin dünyadaki başka hangi
şehirlerle kıyas içerisinde olduğunu görmesine yardımcı olurken, bir yandan da akademinin
sahip olduğu teorik altyapıdan istifade etmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası şehrin ekonomik
canlılığı ile dernek ve vakıflar o şehirde gerçekleştirilecek organizasyonlar ile esnaf ve
sanatkârlar ziyaretçilerin istek ve beklentilerini daha iyi karşılayacak ürünlerin/hizmetlerin
geliştirilmesi ile uğraşırken, akademik çevre bütünsel bir yaklaşım içerisinde bunların nasıl
uyum içerisinde yönetilebileceğini ortaya koymaktadır. Aşağıdaki tabloda hem bugüne kadar
Sivas şehriyle ilgili yapılmış çalışmalar ve sonuçları hem de genel olarak şehir/kent/destinasyon
pazarlaması şehir/kent/destinasyon imajı, şehirlerin markalaşması ve marka şehirler anahtar
kelimeleri kapsamında yapılan çalışmaların sayısal değerleri gösterilmektedir. Bu çalışmaların
sayısı belirlenirken “Google Akademik (Scholar)” ten ve YÖK Tez Veri Tabanından
yararlanılmıştır. Ayrıca bulunan çalışmalarında arkasındaki kaynakçalarına, SOİD ve Anatolia
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dergilerinin arşivlerine bakılarak gözden kaçırılan çalışmalar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca Bülent Ağaoğlu (2017) tarafından hazırlanan “Turizm Tezleri Hakkında Çalışmalar
Kaynakçası” ve “Devlet Arşivleri Gen. Müd. Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankasında Yer
Alan Kaynaklar” incelenmiştir. Ancak yine de bazı kongrelerin internet üzerindeki tebliğlerine
ulaşılamaması neticesinde sayısal olarak eksikliklerin olabileceği unutulmamalıdır.
Tablo 4. 2007-2017 Yılları Arasında Şehir/Kent/Destinasyon Pazarlaması, Şehir/Kent
Markalaşması, Şehir/Kent İmajı ile İlgili Yapılmış Çalışmalar
YAYIN TÜRÜ
SAYISI
Makale
68
Bildiri
15
Kitap Bölümü
3
Yüksek Lisans Tezi
76
Doktora tezi
21
183
GENEL TOPLAM
Kaynak: Yazarın literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur.

Tablo 5. 2007-2017 Yılları Arasında Şehir/Kent/Destinasyon Pazarlaması Konusunda
Yapılan Farklı Düzeydeki Çalışmaların İllere Göre Dağılımı
İl/İlçe
Adıyaman
Afyon
Alanya
Amasra
Ankara
Antakya
Antalya
Artvin
Balıkesir
Beykoz
Bilecik
Bodrum
Bozcaada
Burdur
Çeşme
Çorum
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Fethiye
Gaziantep
Giresun
Hatay
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kapadokya
Kars

Makale/Bildiri
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1

Yüksek Lisans
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
6
1
2
2
1

Doktora
1
1
1
1
1
1
1

Toplam
1
3
5
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
1
1
1
8
3
2
3
3
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Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kuşadası
Kütahya
Malatya
Mardin
Mersin
Muğla
Nevşehir
Niğde
Urfa
Pamukkale
Safranbolu
Sakarya
Sandıklı
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trakya
Trabzon
Uşak
Van
Vize
Yozgat

1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1

1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

2
1
1
1
5
1
1
3
1
2
4
2
1
2
1
1
2
1
7
1
1
1
2
2
1
1
1

Yukarıdaki tablo ileride “şehir pazarlaması” konusunda yapılacak çalışmaların hangi
şehirlerde yoğunlaşması gerektiğinin görülmesi ve imaj, yönetim, pazarlama konularında eksik
bırakılan şehirlerin araştırmacılar tarafından daha çok dikkate alınması amacıyla hazırlanmıştır.
Makale, Yüksek Lisans/Doktora çalışmaları bir şehir için ne kadar fazla olursa o şehir hakkında
yöneticilerin elinde çok daha fazla ikincil kaynak olur ve bu kaynakların sonuçlarına göre bir
yol haritası çizilebilir.
Tablo 6. Sivas İliyle İlgili Yapılmış Önceki Çalışmalar ve Sonuçları
Yazarlar
Mustafa
Ökmen

Murat Yeşiltaş
ve İlker
Öztürk

Çalışma adı
Sivas’ta Kentsel
Gelişme

Bölgesel Kalkınma
Çerçevesinde Alternatif
Turizm Faaliyetlerine
Yönelik Bir
Değerlendirme: Sivas
Örneği

Yıl

Türü

1996

Makale

2008

Makale

Sonuç ve Bulgular
Beş şehrin altıncısı olarak ifade edilen
Sivas’ın Cumhuriyet döneminden itibaren
dışarıya göç verdiği, şehirde ekonomik,
çevresel ve altyapı sorunları olduğu
üzerinde durulmuştur.
Türkiye’de turizm faaliyetlerinin daha çok
Batı bölgelerinde (Marmara, Ege ve
Akdeniz’de) yoğunlaştığı, bölgeler arası
dengesizliklerin olduğu vurgulanmıştır.
Turizm
sektöründen
gereği
gibi
faydalanılabilmesi için öncelikle gerek
milli gerekse mahalli bir planlamanın
yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Sivas açısından da kapladığı geniş coğrafi
alan ile bünyesinde barındığı alternatif
turizm türlerinin gerekli altyapı ve diğer
yatırımlarla avantaja dönüştürülebileceği
söylenmiştir.
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Faruk
Alaeddinoğlu

Sivas Kentinde Halkın
Turiste ve Turizme
Bakışı

Faruk
Alaeddinoğlu

Sivas Şehrinde Turizm
Altyapısı ve Kentsel
Altyapının Turizmi
Destekleme Düzeyi

M. Şükrü
Akdoğan ve
Gülşah Akkuş
Karkın

Şehir Pazarlaması
Kapsamında Bir İmaj
Çalışması: Sivas
Örneği

Burhanettin
Zengin ve
Merve Işkın

Yerel Mutfakların
Gastronomi Turizmi
Açısından
Değerlendirilmesi:
Sivas Örneği

Ercan
Şahbudak

Yerel Halkın Turizmin
Etkileri ile İlgili Algı
ve Beklentileri: Sivas
İli Üzerine Bir Çalışma

2008

Makale

2008

Makale

2010

Makale

2017

Makale

2017

Makale

Bu çalışmada kent halkının, geliştirilmesi
düşünülen turizme ve turiste karşı tavrı
ölçülmüş ve yerel halkın tatil alışkanlıkları
ortaya koyulmuştur. Araştırma bulguları
detayda farklılıklar gösterse de genel
anlamda, halkın kentte geliştirilecek bir
turizm faaliyetine olumlu baktığı, ancak
tatil alışkanlığı noktasında henüz yeterli
ölçüde gelişemediği anlaşılmıştır.
Yaptığımız gözlem ve elde ettiğimiz bulgu
ve belgeler ışığında, Sivas şehrindeki
turizm altyapısı ve kentsel altyapının,
turizm sektörü gibi hizmette yüksek kalite
talep eden, küresel ve yerel eğilimler ve
değişimler sonucu sürekli bir gelişim
içinde
olan
sektörün
ihtiyaçlarını
karşılamaktan oldukça uzaktır. Dolayısıyla
şehirde ve bütün bir ilde turizmin gelişmesi
önünde birer engel olarak karşımıza
çıkmışlardır.
Çalışma sonunda gerçekleştirilen yüz yüze
anket
çalışması
sonucunda;
şehir
sakinlerinin büyük ölçüde “Sivas’ta
yaşamaktan memnun oldukları” ve
“Sivas’ın, Türkiye’de yaşamayı istedikleri
ilk beş şehir arasında olduğu” görülmüştür.
Şehrin imajının değerlendirilmesinde
Sivaslı olmanın belirleyici bir etken olup
olmadığı araştırılmış ve neticede böyle bir
farklılığın
olmadığı
anlaşılmıştır.
Dolayısıyla Sivas’ta yaşayan insanların
yarıdan fazlası, Sivaslı olsun ya da olmasın,
şehrin
imajının
olumsuz
olduğu
kanısındadır. Ayrıca şehrin algılanan imajı
demografik
faktörlere
göre
de
farklılaşmaktadır.
Sivas mutfağının gastronomi turizmi
kapsamında değerlendirilmesi amacıyla
yapılan bu çalışmada Sivas mutfağı ile
ilgili yemeklerin tespit edilmesi ve
raporlanması için daha çok ikincil
verilerden
faydalanılmıştır.
Yapılan
çalışma neticesinde Sivas’ın zengin bir
mutfak
kültürüne
sahip
olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı sahip olduğu kültürel
ve tarihi mirasıyla turizm için ilgi çekici bir
destinasyon olan Sivas’ta yaşayan halkın
turist ve turizm algısını belirlemektir.
Araştırma sonuçlarına göre şehir halkı
bölgede turizm sektörünün gelişmesiyle
ortaya çıkabilecek değişimler için pozitif
yönde görüş belirtmiştir. Turizmi olumsuz
yönleriyle algılayanların ise katılmıyorum
noktasına yakın düzeyde görüş bildirdikleri
tespit edilmiştir. Ayrıca yine bölgede
yaşayan insanlar turizmin en fazla
ekonomik etkilerini daha sonra ise sosyal
ve çevresel etkilerini önemsediklerini
belirtmişlerdir.
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Sivas’ta yaşayan turistlerin reklam ve
doğrudan pazarlama faaliyetlerine ilişkin
2014
görüşlerinin destinasyon tercihine etkisinin
demografik değişkenlere göre farklılaştığı
anlaşılmıştır.
Hamam kültürünün yoğun olarak yaşandığı
yer olan Sivas, hamam mimarisi
bakımından Türk hamamları içerisinde
önemli bir konuma sahiptir. Sivas şehri
kurulduğu mevki itibariyle üç ırmağın
Yüksek üzerinde yer alması ihtiyaç duyulan suyun
Oğuz Önder
Sivas İli Merkezindeki
2007
Lisans karşılanması ve bu hamam kültürünün
Türk Devri Hamamları
Tezi
yaygınlaşmasında kilit roldedir. Bu
çalışmada da tarihi Sivas hamamları plan
ve şemaları itibariyle değerlendirilmiş,
Türk hamam mimarisi içerisindeki yeri
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada, yavaş yavaş unutulmaya
Faruk
Geçmişten Günümüze
2009
Yüksek başlayan hamam kültürünü ele almak,
Büyüktanır
Sivas’ta Hamam
Lisans Sivas’ta bulunan hamamları tarihî, mimari
Kültürü
Tezi
ve kültürel açıdan incelemek, Türk
hamamları içerisinde yerini tespit etmek ve
yaşanan
değişimi
ortaya
koymak
amaçlanmıştır.
Bu çalışmada Sivas’ta yaşayan 980 kişiye
anket yapılmış ve bazı istatistiksel
teknikler kullanılarak bireylerin genel
mutluluk düzeyleri değerlendirilmiştir.
Aynı zamanda hayatın hemen hemen tüm
Yaşam Memnuniyeti
Yüksek alanlarını kapsayan yaşam memnuniyeti ile
Ali Ağbektaş
Araştırmasında
2016
Lisans bireylerin akraba, arkadaş, komşuluk
İstatistiksel Tekniklerin
Tezi
ilişkilerinden memnuniyeti, aylık gelir,
Kullanılması: Sivas İli
evlilik, genel sağlık, alınan eğitim, kamu
Örneği
hizmetlerinden memnuniyeti, gelecekten
umut düzeyi ölçülmüştür
Bu çalışmada, Sivas kent merkezinde
yaşayan
kent
sakinlerinin,
kent
değerlerinin tanıtılması, kent tarihinin
anlatılması, marka kent haline getirilmesi
Şehir Pazarlamasında
Yüksek ve pazarlanması, kenti cazibe merkezi
Abdullah
Marka Değeri Algısının
2017
Lisans haline getirme çalışmalarının yeterliliği
Önemi: Sivas İli
Tezi
gibi durumlar ile kentin genel görünümü ve
Yılmaz
Örneği
sosyal anlamdaki yeterliliğine karşı oluşan
algılar ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca
boyutların demografik değişkenlere göre
farklılık
gösterip
göstermediği
araştırılmıştır.
Kaynak: Çeşitli araştırmalar incelenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.
Önder Kürşat
Sarıtepe

Reklam ve doğrudan
pazarlama
faaliyetlerinin
destinasyon tercihine
etkisi: Sivas Örneği

Yüksek
Lisans
Tezi

Beş şehrin altıncısı olarak görülen ve toprak bütünlüğü açısından Türkiye’nin en büyük
illerinden biri olan Sivas (Ökmen, 1996: 249), turizm başarısı konusunda yeterli övgüyü
görememekte ve gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu yerli turistler olmaktadır. Bünyesinde
alternatif turizm çeşitlerinin (kış, doğa, kültür, sağlık) çoğunu bulunduran turizm potansiyeline
rağmen bu potansiyelinden gereği gibi yaralanamadığı akademik çevrelerce yapılan
araştırmalarda dile getirilmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmin harekete geçmesi ve sürdürülebilirlik açısından turizmin bütün elemanları
önemlidir. Ancak, asıl gücü çekicilikler oluşturur. Dünyada eşi olmayan özel bir çekiciliğe
sahip olsanız dahi bunu destekleyen turizm ve kentsel altyapınız yoksa turizmi harekete
geçiremezsiniz (Alaeddinoğlu, 2008b). Sorunlarla boğuşan, insanlarının mutlu olmadığı bir
şehrin pazarlanabilmesi ve markalaşma sürecine girmesi mümkün değildir. Bu sebeple alt yapı
için gerekli tesisler, cazibe merkezleri, insanları ve şehrin imajı ile ilgili mevcut durumun analiz
edilmesi pazarlama faktörleri aşamasında değerlendirilmektedir (Altunbaş, 2007: 158-159).
Sivas şehri ile ilgili yapılan bütün çalışmalardan çıkarılacak ortak sonuç: turizm
pazarlaması ve şehir pazarlaması ile ilgili yapılacak faaliyetlere, projelere ve etkinliklere
şehirdeki halkın olumlu bakmasına rağmen Sivas’ın yerli/yabancı turist çekme kabiliyetindeki
yetersizlikleri ve turizm gelirlerinden beklenen payı alamamasıdır. Ayrıca tatil anlayışında
orada yaşayan halkın bile Sivas’ta kalma ve oranın turizm potansiyelinden istifade etme
konusunda büyük boşluklar bulunmaktadır.
Sivas ili genel olarak bütün turist tiplerine açık olmayı hedeflese de, özel olarak sahip
olduğu doğal ve kültürel mirasına uygun olarak doğa ve kültür turizmine meraklı turistleri esas
hedef kitle olarak seçmelidir. Türk kültürü son derece egzotik, gizemli, merak uyandıran ve
eğlenceli bir yapıya sahiptir. Özellikle Osmanlı dönemi her daim ilgi çekmeyi başarmış bir
dönemdir. Sivas şehri Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamlarını klasik kadın-erkek
hamamları olarak kullanmak yerine temalı, konsept hamamlara dönüştürebilmelidir. Hamam
eğlenceleri, hamamda sefa sürme, hamamda kız beğenme, gelin hamamları gibi temalarla gelen
turistlere bu hamamların yalnızca yıkanmak için olmadığı, bu amaçların ötesinde bir anlam
taşıdığı öğretilmelidir. Ancak bu temalı hamamların hizmetleri bir animasyon gösterisi şeklinde
değilde gerçek bir uygulama olmalı ve sürdürülmelidir. Yıllardır turizmde bilinen deniz-güneşkum üçlemesi artık eski popülaritesini yitirmiş ve yapılan istatistiklere göre de eğlence,
heyecan, eğitim ve kültür turizmine yönelim başlamıştır (bkz: www.tursab.gov.tr).
Kaplıcalar için tüm Türkiye genelinde bir iletişim kampanyası başlatılmalı ve bu
kaplıcaların iyi geldiği hastalıklar açık bir şekilde anlatılmalıdır. Sivilce, sedef, safra kesesi,
egzama, deri ve böbrek rahatsızlıkları olan kişilerin akıllarına ilk ve hemen Sivas’taki sıcak ve
soğuk çermikler gelmelidir. 3SBed stratejisi oluşturulabilir (sivilce, sedef, safra kesesi +
böbrek, egzama ve deri hastalıkları kısaltması). Ülkemizde bir şehrin en güçlü özellikleri
şehirde yaşayanlarda dâhil olmak üzere diğer insanlar tarafından bilinmemekte ve şehrin
rekabet gücü yüksek özellikleri ön plana çıkarılamamaktadır. Adıyaman ili üzerine yapılan bir
çalışmada “Adıyaman denince aklınıza ilk gelen şey nedir?” sorusuna katılımcıların çok küçük
bir yüzdesi “mermer” cevabını vermiştir. Oysaki Adıyaman ili dünyadaki mermer rezervinin
%4’ünü Türkiye’nin ise %15’ini oluşturmaktadır (Akçi ve Uluışık, 2016: 369). İletişim ve
tanıtımdaki eksiklikler o şehirde yaşayanların bile şehrin rekabet gücü yüksek özelliğini tam
olarak bilemediklerini ortaya koymaktadır.
Konaklar içinde bir düğün turizmi stratejisi oluşturulmalı ve evlenecek genç kızlar tıpkı
İstanbul’daki Gül sultan Yalısı, Fuat Paşa Yalısı, Said Halim Paşa Yalısı, Sultan Sarnıç, Hıdiv
Kasrı gibi özenilen ve hayali kurulan mekânlar gibi Sivas’ın ünlü konaklarında bir düğün
yapmayı arzu etmeliler. Bu konaklarda çeşitli bazı hizmet alternatifleri sunulmalı ve konağın
tarihçesine ve yapısına (mimarisine) uygun bir düğün teması oluşturulabilmelidir. Böylece
Sivas şehir dışında da ziyaretçi çekebilecek ve kişiler burada evlenmenin bir ayrıcalık olduğunu
düşünmeye başlayacaklardır. Yapılan bir çalışmada en büyük faktör yüküne sahip unsurun
“çekicilik” olduğu, bu faktörü sırasıyla “ profesyonellik, değer, tarihi değer ve iletişim
unsurlarının takip ettiği ortaya çıkmıştır (Toksarı, İsen ve Dağcı, 2014).
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi milli şuurumuz ve tarihimiz açısından son derece
büyük öneme sahiptir. Sivas bu ayırt edici özelliğini şehrin pazarlanmasında ön plana
çıkarmalıdır. Her sene düzenli olarak tertip edilen yarışmalarla en güzel şiiri yazan ve en güzel
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piyesi hazırlayan ilköğretim öğrencilerine ödüller verilebilir. Böylece nasıl ki 10 Kasımda
herkes Ankara’ya Anıtkabir’e ziyaret amaçlı gidiyor, Sivas Kongresinin yapıldığı 4 Eylül
tarihinde de binlerce öğrenci ve onların aileleri şehre çekilerek kültürel ve tarihi bir etkinlik
düzenlenebilir. Tıpkı sanat ve sinema camiasında verilen Altın Portakal, Altın Küre, Altın
Kelebek gibi ödüller misali Kongre tarihinden bir müddet önce ve sonrasını kapsayacak bir
tarih belirlenerek yarışmalar, konferanslar, oyunlar ve etkinlikler düzenlenebilir ve kazananlar
unutamayacakları manevi değeri yüksek ödüller ile ödüllendirilebilir (Milli Şuur Madalyası,
Atatürk Kupası, Atatürk imzalı 1919 Sivas Kongresi Sertifikası vb. şeyler). Bazı endüstriler,
kişiler, doğal landmarklar ve şehirler tarihi olaylar ile güçlü marka sembolü ve hikâyesi
oluşturmalıdır (Ceran, 2013: 546). Çünkü gerçekler değil hikâyeler satar. Şehir pazarlamasında
en çok, o şehirle ilgili söylenen, kulaktan kulağa iletilen hikâyeler, mitler, efsaneler ve destanlar
insanların ilgisini çeker.
Büyük ozanımız Âşık Veysel’in müzesi de Sivas şehri için büyük bir tanıtım ve iletişim
değeridir. Nasıl ki St. Petersburg Dostoyevski, Gorky ve Pushkin gibi yazarları şehrin
pazarlanmasında ve tanıtılmasında kullanıyor ise (İsen, 2013: 25), Sivas’ta Âşık Veysel’i ve
onun yaşama azmini, şiirlerini gelecek kuşaklara tanıtmalı ve bir değer olarak sunmalıdır.
Şehirler yetiştirdikleri önemli şahsiyetleri her daim birer övünç kaynağı olarak kamuoyuna
sunmuşlar ve bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullanagelmişlerdir. Devlet adamları,
cumhurbaşkanları, Nobel ödüllü yazarlar, mucitler, sanatçılar o şehir için birer iletişim
kanalıdır.
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi ise, ziyaretçilerine anı biriktirebilecekleri ve evlerine
döndüklerinde ertesi yıl yeniden gelmeyi planlayacakları etkinlikler düzenlemeli ve bunu
periyodik olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirmelidir. Çünkü turistler/müşteriler bir
ürünü/hizmeti ya merak ettikleri için veya o ürün kendilerine bir statü/kimlik sağlayacağı için
ya da hafızalarında unutamayacakları bir iz bırakacağı düşüncesiyle satın alırlar. Bu sebeple
her yıl binlerce kişi yurtdışından Kars/Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe,
İstanbul’da düzenlenen Maraton koşusuna katılmaktadırlar. Yıldız Dağı Kayak Merkezi de
çocukları hedef alan etkinliklerle kendini konumlandırabilir ve kışın çocukları için “Alice
Harikalar Diyarı” olabilir. Örneğin, her yıl “en güzel kardan adam” yarışması düzenleyebilir ve
bunu çeşitli eğlencelerle bir festivale dönüştürebilir. Hatta baba-kız; anne-oğul kızak
yarışmaları, kardan yapılabilecek değişik şekillerin ödüllendirilmesi Sivas kış turizmini
hareketlendirebilir.
Medreseler ise her yıl tıp, matematik, İslami ilimler ve mühendislik alanlarında önemli
şahsiyetleri ağırlayabilir ve buralarda yılın önemli günlerinde (Tıp bayramı, Ramazan ayı,
kandil geceleri, Dünya Matematikçiler günü vs.) çeşitli etkinlikler düzenlenerek uluslararası
arenadan âlimler ve akademisyenler davet edilebilir. Nasıl ki bir zamanlar Şam, Bağdat,
Semerkand, Basra, Tebriz gibi şehirler dünyanın ilim merkezi olarak görüldüyseler, bugün aynı
kimliği kendisi için inşa edebilmelidir.
KAYNAKÇA
Akçi, Y. ve Uluışık, Ö. (2016). Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri
Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 13(34): 355-371
Alaeddinoğlu, F. (2008a). Sivas kentinde halkın turiste ve turizme bakışı, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, 5(2): 1-23
Alaeddinoğlu, F. (2008b). Sivas Şehrinde Turizm Altyapısı ve Kentsel Altyapının Turizmi
Destekleme Düzeyi, Doğu Coğrafya Dergisi, (20): 303-326
Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Markalaşması”,
Selçuk İletişim, 4(4): 156-162
Ashworth, G. ve Voogd, H. (1990). Can Places Be Sold For Tourism, Edit. Gregory Ashworth
ve Brian Goodal, Marketing Tourism Places, Routledge: London

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Avcıkurt, C. (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi – Türkiye Örneği, Haftasonu Turizm
Konferansı IX – Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması 17-19 Ekim, Erciyes
Üniversitesi, Nevşehir
Ceran, Y. (2013). Şehirlerin Markalaştırılması ve Markanın Yönetimi, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Dergisi, 5(1): 537-547
Cevher, E. (2012). Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergisi, 4(1): 105-115
Ciğerci, E. ve Özmen, A. (2014). Öğrenen Turizm Bölgelerinin Şehir Pazarlamasına Etkisi
Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, International Conference On Eurasian Economies, 13Temmuz, Skopje-Makedonya, ss.1-10
Coşkun, K., Yıldız, M. S. ve Çatı, K. (2014). Kent Markalaşması ve Kent İmajı Ölçümü
Açısından Düzce İli Örneği, D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2): 65-83
Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek
Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama),
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 74-89
Gökdeniz, A. (2004). Otel İşletmeciliği Ders Notları, Balıkesir
Görkemli, H. N. (2012). Kent İmajı ve Markalaşan Kentler, Akdeniz İletişim Dergisi, (12): 141155
Gülmez, M., Babür, S. ve Yirik, Ş. (2012). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Alanya
Örneği, I. Disiplinler arası Turizm Araştırmaları Kongresi, 15-18 Nisan, Antalya, ss.1-14
Güt, A. (2013). Şehirlerin Markalaşma Süreci ve Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği ile Analizi,
Namık Kemal Üniversitesi SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ
Işık, M. ve Erdem, A. (2016). Şehirler ve İmajlar: Marka Şehir Olma Sürecinde Sakarya İmajı
Üzerinde Bir Çalışma, Erciyes İletişim Dergisi, 4(3): 28-34
İsen, İ. (2013). Bir Şehrin Markalaşması ve Şehir Pazarlaması Açısından İncelenmesi: Örnek
Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Niğde
Kaya, F. ve Marangoz, M. (2014). Marka Şehirlerin Ticari Kimlik Belirleyicileri, Journal of
Management, Marketing and Logistics (JMML), 1(1): 37-47
Kozak, N. (2009). Eskişehir Turizminde Talep Yaratmaya İlişkin Öngörüler, 33. Turizm
Haftası Etkinlikleri, Eskişehir
Kurtoğlu, R. (2017). Şehir Pazarlaması ve Markalaşması Kapsamında Yozgat İlinin Turizm
Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Öneriler, Turkish Journal of Marketing, 2(1): 1-20
Ökmen, M. (1996). Sivas’ta Kentsel Gelişme, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1): 234269
Sarıtepe, Ö. K. (2014). Reklam ve Doğrudan Pazarlama Faaliyetlerinin Destinasyon Tercihine
Etkisi: Sivas İlinde Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Sivas
Serçeoğlu, N., Boztoprak, F. ve Tırak, L. (2016). Gastronomi Turizmi ile Şehir Markalaşması
İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and
Gastronomy Studies, 4(2): 94-114
Toksarı, M., İsen, İ. ve Dağcı, A. (2014). Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci:
Konya İlinde Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1): 328-343
Yeşiltaş, M. ve Öztürk, İ. (2008). Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif Turizm
Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
(9)1: 1-18
Zengin, B. ve Işkın, M. (2017). Yerel Mutfakların Gastronomi Turizmi Açısından
Değerlendirilmesi: Sivas Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (40): 404-415
https://www.dunya.com/foto-galeri/gundem/iste-dunyanin-en-marka-sehirleri-galeri-43321
(Erişim Tarihi: 06.01.2018)
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/en-yasanabilir-kent-yine-melbourne,XkQOsbfqku4NI2zxFhFFQ/fFBgmVGPWkSb7AxcD88l_g (Erişim Tarihi: 06.01.2018)
http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1308772-turkiyenin-yasamak-vecalismak-icin-en-iyi-sehirleri (Erişim Tarihi: 06.01.2018)
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40949623 (Erişim Tarihi. 06.01.2018)

311

312

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİNİN MEKANSAL
GELİŞİMİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
akelkit@comu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
asaglik@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ALKAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu
yalkanz58@gmail.com
ÖZET
Kış sporları merkezleri turizm, rekreasyon ve kış sporları aktivitelerine altyapı oluşturan, özgün
yapısal ve mekânsal özellikleri bulunan merkezlerdir. Yoğunlukla kış mevsimi boyunca kullanılan bu
merkezler, özellikle yaz aylarında da farklı rekreasyonel aktiviteler, bilimsel araştırmalar ve iklim kür
merkezleri olarak da çekiciliğe sahiptirler.
Bünyesinde barındırdığı çok çeşitli mekânsal kullanımlar nedeniyle bu merkezlerin yer seçimi,
planlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasında farklı meslek disiplinleri yer almaktadır.
Planlama ve tasarım yetisine sahip peyzaj mimarları da özellikle dış mekanların kurgulanmasında;
ekolojik tabanlı planlama ve tasarım yaklaşımı sergileyen yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarıyla
katkıda bulunmaktadırlar.
Bu çalışmada; Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin mekânsal gelişiminin peyzaj
mimarlığı planlama ve tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; ekolojik tabanlı
planlama ve tasarım yaklaşımları çerçevesinde çalışma alanının mevcut durumu ve mekânsal gelişimi
ulusal ve uluslararası kayak federasyonunun belirlediği ilkeler çerçevesinde analiz edilmiş, sahip olduğu
zenginliklerin ve potansiyelin yanı sıra, hedeflenen düzeye ulaşabilmek amacıyla Kış Sporları Turizm
Merkezi ve yakın çevresinde bütüncül bir planlama ve tasarım çalışmalarına yönelik öneriler getirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kış sporları, Mekansal gelişim, Planlama, Sivas, Yıldız Dağı

EVALUATION OF SPATIAL DEVELOPMENT OF YILDIZ
MOUNTAIN WINTER SPORTS TOURISM CENTER IN TERMS OF
LANDSCAPE ARCHITECTURE
ABSTRACT
Winter sports centers are centers with unique structural and spatial characteristics that form the
infrastructure for tourism, recreation and winter sports activities. These centers, which are intensively
used throughout the winter season, are also attractive as centers for different recreational activities,
scientific studies, and climatotherapy centers, during the summer months.
Different occupational disciplines are involved in the location selection, planning and application
practices of these centers due to the wide variety of spatial uses they incorporate. Landscape architects
with planning and design skills are especially involved in the construction of outdoor spaces,
contributing to structural and herbal landscaping practices that exhibit ecology-based planning and
design approaches.
In this study; it is aimed to examine the spatial development of the Yıldız Mountain Winter Sports
Tourism Center in terms of landscape architecture planning and design principles. For this purpose; the
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current situation and spatial development of the study area have been analyzed within the framework of
ecology-based planning and design approaches in line with the principles set by the national and
international ski federation, in addition to the richness and potential that it possesses, in order to reach
the targeted level, it has been tried to bring forward proposals for holistic planning and design works in
the Winter Sports Tourism Center and its vicinity.
Key Words: Sivas, spatial development, planning, winter sports, Yıldız Mountain

GİRİŞ
İnsanoğlu her devirde farklı amaçlarla seyahat etmişlerdir. Teknolojinin gelişmesi,
kentlerde yaşayan insanların gelir düzeylerinin artması kentlere yoğun bir göç olgusunu
meydana getirmektedir. Bunun sonucunda, aşırı nüfusun yoğunlaştığı kent ortamında,
teknolojinin neden olduğu ruhsal yorgunluklar, gürültü, kirlilik gibi etmenlerle kentler insanlar
için sağlıksız birer yaşam ortamı haline dönüşmüştür. İnsan - doğa ilişkisi gün geçtikçe
azalmıştır.
Endüstrileşme ve şehirleşme hareketlerinin süratli temposuna paralel olarak açık
mekanlar yok olmuş, doğa parçalanmış, doğadan tamamen koparak külçeleşmiş bir beton yığını
veya taş çölü haline gelen şehirler, insan yaşayışı için özellikle biyolojik anlamda yetersiz bir
çevre haline gelmiştir. Kentte yaşayanlar doğal ortamlara yönelirken, kırsalda yaşayanlar da
kentlere akın etmektedirler. Bunun gibi, insan ruhunda, psikolojisinde olumlu etkiler yapan
geçici değişiklikler yeni yerler görme tutkusu, turizm ve rekreasyon faaliyetlerini
doğurmaktadır.
Bir ülkenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve bunun çeşitliliği turizm
açısından en büyük çekici güç olmasının yanında, turizm endüstrisinin vazgeçilmez
hammaddesidir.
Rekreasyon ve turizm olanakları açısından dağlık alanlar önemli bir ayrıcalığa sahiptir.
Bir dağlık alanın kıymetini öne çıkaran unsur seçenekler ile doğal peyzajının niteliğidir. (Aslan
vd., 2002: 289).
Türkiye’deki değişik karakterdeki doğal alanlar, rekreasyonel turizme alt yapı
oluşturmaktadır. Bu alanlara yönelik artan talep ile birlikte dağ sporları, yürüyüş, bisiklet,
mağara, atlı spor, kamp, araştırmalar ve kış sporları gibi faaliyetler artış göstermektedir.
Günümüzde ise dağ turizmi ve dağ sporlarının, kış mevsiminde daha yaygın ve daha yoğun
olarak yapıldığı bir gerçektir. Kış Sporları, dağ turizmi ile dağ sporlarının en önemli bölümünü
oluşturmaktadır.
Kış turizminde gelişmiş, ön plana çıkmış ülkelerde Dağ Turizmi ve Kış Sporlarının ön
plana çıktığı görülmektedir. Dünya genelinde 100 farklı ülkeden 2000’in üzerinde kayak
merkezi yılda 400 milyon ziyaretçiyi çekmektedir (Vanat, 2017).
Özellikle son yıllarda Türkiye’de gelişen ulaşım altyapısı ve beraberinde artan özel araç
sayısı, hafta sonu tatilleri, gelir seviyesindeki artışlar, yaz turizmine katılımının yanı sıra Kış
Turizmi faaliyetlerine katılımını da artırmıştır. Uludağ, Palandöken, Erciyes, Sarıkamış Kış
Sporları Turizm Merkezlerinin yanı sıra günümüzde kış turizmine ve kış sporlarına olan talebin
artması sonucunda bu merkezlere ek olarak ülkemiz genelinde çok sayıda kış turizmi ve kış
sporları merkezleri tesis edilmiştir.
Bünyesinde barındırdığı çok çeşitli mekânsal kullanımlar nedeniyle bu merkezlerin yer
seçimi, planlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasında farklı meslek disiplinleri yer
almaktadır. Özellikle ekoloji, kayak, toprak, hidroloji, iş ve finans (turizm), mühendislik,
toplum planlaması, mimarlık, peyzaj mimarlığı, ormancılık ve diğer bağlantılı disiplinler
genelde bu disiplinler arasındadır (Wingle, 1994). Planlama ve tasarım yetisine sahip peyzaj
mimarları, özellikle dış mekanların kurgulanmasında; ekolojik tabanlı planlama ve tasarım
yaklaşımı sergileyen yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarıyla katkıda bulunmaktadırlar.
Çalışma ile; Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin mekânsal gelişiminin peyzaj
mimarlığı planlama ve tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla;
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ekolojik tabanlı planlama ve tasarım yaklaşımları çerçevesinde çalışma alanının mevcut durum
analizi yapılmış, alanın mekânsal gelişimine yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi oluşturmaktadır (Şekil
1). Bu bağlamda, Dünyada ve ülkemizdeki kış sporları merkezlerinin planlama ve tasarım
yaklaşımları, mekânsal gelişimleri incelenmiş, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi de bu
çerçevede yakın çevresi ile birlikte analiz edilmiştir.
Çalışmanın yöntemi; literatür araştırması, veri toplama, verilerin analizi, değerlendirme
ve öneriler aşamasından oluşmaktadır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kış Sporları Turizm Merkezlerinin Yer Seçimleri
Kış sporları merkezleri, uygun soğuk iklim koşullarında kış sporları aktivitelerini
desteklemek için özel olarak geliştirilen dış mekan rekreasyon alanlarıdır. Bu alanlar aynı
zamanda yaz aylarında farklı amaçlarla da kullanılmaya elverişli alanlardır. Kış sporları
merkezlerinin en temel aktivite alanları artistik buz pateni, kızakla taşıma, kızakla kayma ve
kayak yapma alanlarıdır. Ayrıca; konaklama, dinlenme ve ısınma salonları, ana yürüyüş aksları,
araç park alanları, ticari alanlar, aydınlatma vb. altyapı tesis ve elemanları bulunmaktadır
(Anonim, 1975).
Şekil 1. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin Konumu

Kaynak: Anonim, 2018.
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Kayabilecek alan için, jeomorfolojisine ve kar kaplamasına önem verilmeli, kar yağma
döneminin yetersizliği, yönlendirme, rüzgârlar ve deniz yüksekliğinin eksik olduğu yerler, çok
fazla kayalı, dik (eğimi %60-70 fazla) veya çok düz olan yerlerden oluşmalıdır. Özel
düşünülmüş yolların geçtiği ormanlar, önemli potansiyel kayak pistleri; yeni başlayan, orta ve
ileri kayakçılar için pistler, her bir sınıfın kıyafet standartları, kayabilecek alanla komşu alanlar
ayrılmalıdır (Baud-Bovy and Lawson, 1998).
Kış sporları merkezlerinin planlanmasında ilk önce değişken olmayan alp ve kuzey
disiplinleri kayak alanlarının yerleri ve sınırları belirlenirken, kar durumu ayrıntılı olarak
incelenir. Çığ veya heyelan durumu belirlenir (Tümer, 1976) .
Kayak alanlarının planlanması ve yapımında Uluslararası Kayak Federasyonu’nun sporcu
sağlığının dikkate alınmasını zorunlu kılan belirli kuralları vardır. Kış Olimpiyatlarına ev
sahipliği yapılması bekleniyor ise Uluslararası Kayak Federasyonu’nun belirlediği kurallara
uymak zorunluluğu vardır. Sadece serbest kaymalar şeklinde kayak uygulamaları yapılacak ise
Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Ancak kayak
alanları için belirlenen yükseklik kuşağı üst sınırının aşılması gereklidir. Kayak alanlarının
planlamasında her ne kadar Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kurallarına uyma zorunluluğu
yok ise de karın kalitesine, pistlerin niteliklerine ve konumlarına dikkat edilmelidir. Kayak
merkezlerinin planlanmasında mekanik tesisler ve bu tesislerle ilişkili olması gereken toplanma
yerleri çok önemlidir. Yerleşim bölgelerinde mekanik tesis çevrelerinde geniş toplanma yerleri
planlanmalıdır. (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1991).
Kuzeye bakarlı yamaçlar tercih edilmelidir. Özellikle orman örtüsü bu amaçla dikkate
alınmalıdır. Kayak alanlarının planlaması yapılırken, her yaşta insanın kayak öğrenimine,
serbest kaymasına ve yarışmalara olanak sağlayacak yeterli nitelik ve nicelikteki pistlerin
varlığına dikkat edilir (Ülker, 2006) .
Turizm tesis alanlarında ticari ünitelerin yapılabilmesine imkân tanınmalı, yaya yolları
çevresinde gelişecek ticaret ile yollara canlılık ve yürüme eylemine çekicilik kazandırılması
düşünülmelidir (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 1991). Yerleşim alanlarının
planlamasında kayak alanından yerleşim alanına, yerleşim alanından kayak alanına doğru
kayaklı geçişi sağlayacak bir yaklaşım esas alınır. Güneş gören alanlar daha çok konaklama,
kafeterya, güneşlenme vb mekânsal kullanımlar için tercih edilmelidir (Tümer, 1976).
Konaklama için potansiyel yerler kalacak yer orta yükseklikte, yaylada, çekici ortamda,
rüzgârdan korunmuş yerlerde, en çok güneş ışığına sahip, çığdan arınmış ve önemli kayak
pistlerine uygun şekilde kurulmalıdır (Baud-Bovy and Lawson, 1998). Alanın manzara, bitki
örtüsü, kültürel değerleri gibi diğer cazibeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Mekanik tesisler; teleferik, telesiyej, teleski, tele kabin gibi tesislerdir. Bu tesislerde
gereksinimlerin karşılanmasına yönelik; alt, üst veya ara istasyonlarda büfe hizmeti verilir.
Güvenlik, sağlık ve ilkyardım hizmeti bulunur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005).
“Karasal iklimin etkin olduğu, kuzey bakarlı alanlar”, “üstün manzara özelliği olan
orman kaplı dağlık alanlar” (TBBM, 2003), “Kayak uygulamaları dışında, kayak merkezi
yerleşim birimleri ve yan ünitelerin geliştirilmesine elverişli konumda ve büyüklükte alanlara
sahip olan yerler”, “Yerleşim bakımından, elverişli zemin özelliklerine sahip, kayak alanları
üzerinde ve yerleşim merkezi çevresinde çığ riski olmayan alanlar, yeteri kadar su potansiyeli
bulunan alanlar”, “Kentsel veya kırsal yerleşmelere, ulaşılabilirlik sorunu bulunmayan alanlar”,
kış sporları merkezlerinin yer seçiminde ve öncelik belirlenmesinde başlıca esasları ve “eşik
değerleri” teşkil ederler (Ülker, 2006).
Türkiye’de Kış Sporları Turizmine İlişkin Genel Bilgi
Ülkemizde kış sporları turizmine yönelik çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında sürdürülmektedir.
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Bakanlıkça bu kapsamda ilan edilen toplam 28 adet Kış Sporları Turizm Merkezi
bulunmaktadır. Bunlardan Palandöken, Uludağ, Köroğlu Dağı, Erciyes, Ilgaz, Sarıkamış ve
Davraz Kış Sporları Turizm Merkezi faal durumdadır. İçlerinde Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezinin de yer aldığı 8 adet Kış Şporları Turizm Merkezi’nde plan durumu, yatak
ve mekanik tesisler mevcut olup diğer 12 adedin de ise bazılarında plan durumu ve yatak
bulunmakta olup mekanik tesis bulunmamaktadır (Anonim, 2016).
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi
Yıldız Dağı, Sivas İlinin kuzeyinde yer almaktadır. 2552 metre yüksekliğine sahiptir.
Kent merkezine 58 km uzaklıktadır. Kasım-Mart ayları arasında 5 ay süreyle karla kaplıdır.
Zemin yapısı sağlam olup, kar kalitesi yüksektir. Kayak pistlerinin eğimi % 12-24 derecedir
(Anonim, 2018).
Heyelan, çığ, kaya düşmesi, taşkın vb. doğal afet riski bulunmamaktadır. Bu kapsamda
yapılaşmaya herhangi bir engel yoktur. Alan, dağın kuzey doğusunda bulunmaktadır. Alanı
kapsayan kavisli iç eğim bulunmaktadır. Bu durum karın uzun süreli kalması ve rüzgârdan
korunması açısından önem arz etmektedir. (Anonim, 2018).
Yıldız Dağı, 2010 yılında “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. 1/25.0001/5000-1/1000’lik imar planları Bakanlık onayından çıkmıştır. Planda; mekanik tesisler,
konaklama üniteleri, günübirlik kullanımlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet
Üniversitesi’ne tahsisli alan, dış mekan rekreasyon ve kullanım alanları belirlenmiştir (Şekil 2).
Ayrıca spor aktivite alanları da bulunmaktadır. Doğa sporları ile Yıldız Göletinde suya bağlı
rekreasyon aktiviteleri de önerilmiştir.(Sivas İl Özel İdaresi, 2013).

Şekil 2. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezindeki tesisler

Yakın konumda farklı sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar vardır. Sıcak Çermik Kaplıcası
en önemlilerindendir. Bu anlamda, Sivas hem kış sporları hem de sağlık turizmini birlikte
sunabilen bir ildir.
Performans ve dayanıklılık artırıcı amaçlı olarak Cumhuriyet Üniversitesi tarafından
Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma Merkezi kurularak ülkemizin ikinci merkez olma
statüsünü kazanmıştır.
Yıldız Gölü’nde suya bağlı rekreasyon faaliyetlerinden dalış, botla gezinti, jet ski, olta
balıkçılığı gibi faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Yaz döneminde rekreasyonel faaliyetlerin
çeşitlenmesi amacıyla dağ bisikleti, yamaç paraşütü, dağcılık, trekking, kamp, atla gezinti,
botanik turizmi ve uçurtma faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yaz aktiviteleri

Kaynak: Anonim, 2018.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm, son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Dünya genelinde çoğu ülkelerin ve
bölgelerin önemli bir sektörü olmuştur. Bir anlamda turizm dünyanın en geniş endüstrisi haline
gelmiştir (Meeras, 2010). Özellikle dağlık alanların ekonomik refahının artmasında ve
gelişmesinde önemli bir faktördür (Anonim, 2011). Dağlık bölgeler, turist destinasyonlarında,
işgücü oluşmasında, sosyal entegrasyonda ekonomik, hizmet ve alt yapının geliştirilmesi
yönüyle potansiyel alanlardır.
Rekreasyon ve turizmde insan aktiviteleri ve onların etkileri hep araştırma konusu
olmuştur. İnsanların birçoğu, serbest zamanları geçirmek için seyahat etme eğilimindedirler
ancak her birinin motivasyonları farklıdır ve farklı aktiviteler ve destinasyonları tercih ederler.
Bu tercihler yapılırken, bireysel hareket, konum ve saygınlık, sosyal, güvenlik, fiziksel ve
biyolojik gereksinimler göz önünde bulundurulur (Wright, 1998). Turizm endüstrisinde başarılı
olmanın en temel şartlarından biri ziyaretçilerin gereksinimlerinin ve motivasyonlarının iyi
bilinmesidir. Genelde turizm ve rekreasyon toplumların yaşam kalitesinin gelişmesinde artan
öneme sahiptir. Aktivitelere katılım, gelişen ulaşım sistemleri, sosyal etkileşim ve gelir
seviyelerindeki artışla beraber çeşitlenmiştir.
Bu çeşitlenme, dağ turizmi ve dağ sporlarının kış mevsiminde daha yaygın ve yoğun
olarak yapılması sonucunda dağlık alanlarda kış sporları merkezlerinin gelişmesine neden
olmuştur. Diğer yandan dağlık alanlar, kış turizmine ve kış sporlarına ilaveten tüm yıl boyu
turizm ve spor faaliyetlerine olanak sağlamaktadır.
Kış turizmi ve buna bağlı olarak gelişen kış sporları, ülkemiz için hala gelişme gösteriyor
olmasına karşın, toplam 28 adet Kış Sporları Turizm Merkezi bulunmaktadır. Bunlar içinde
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi de son yıllarda yapılan yatırımlar sonucunda
ülkemizdeki kış sporları turizm merkezleri içinde önemli bir yere sahip olmuştur. 2010 yılında
Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmesinden bugüne önemli sayıda altyapı tesisleri
(telesiyej, teleski, günübirlik tesis, otopark, konaklama tesisi, kayak evi, sosyal tesis, kapalı buz
paten salonu vb) yapılmıştır.
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yaklaşık 5 ay süreli karla kaplı olması, sağlam
zemin yapısı, çığ, heyelan vb doğal afet riskinin bulunmaması, uygun eğim düzeyleri, rüzgarlı
günler sayısının azlığı nedeniyle günümüzde kış sporları için alternatif bir merkez olma
yönünde hızla ilerlemektedir. Ayrıca, Yıldız Dağı eteğindeki Yıldız Gölü’nde suya bağlı
rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilebiliyor olması, ayrıca çeşitli yaz faaliyetlerinin
yapılabilirliği, yaz-kış kullanılabilen jeotermal kaynak zenginliği ve buna bağlı geliştirilen
Sıcak Çermik Kaplıcasının varlığı da merkezin yaz ve kış aylarında tüm yıl boyu adeta bir
cazibe merkezi haline getirmektedir.
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Tüm bu zenginliklerin ve potansiyelin yanı sıra, hedeflenen düzeye ulaşabilmek amacıyla
Kış Sporları Turizm Merkezi ve yakın çevresinde bütüncül bir planlama ve tasarım
çalışmalarına da gereksinim vardır. Bu amaçla;
- Hazırlanan imar planları çerçevesinde belirlenen alt yapı çalışmaları hızla
bitirilmelidir.
- Merkeze gerek rekreasyonel gerekse profesyonel spor yapma amaçlı gelen
ziyaretçilerin gereksinimlerinin ve motivasyonlarının tespit edilmesi gereklidir. Bu
çerçevede gerekli altyapı ve mekânsal kullanımlar tesis edilmelidir.
- Planlama ve uygulama çalışmaları sırasında koruma-kullanma dengesi göz ardı
edilmemelidir.
- Yapılaşmada doğal çevreye uyumlu ve yöresel sivil mimarlık örneklerini yansıtan
uygulamalar tercih edilmelidir.
- Kış sporları merkezleri, alt yapı zenginliğinin yanı sıra doğal çevresinin (orman, su ve
yaban hayatı) zenginliği ile de cazibe merkezleridir. Tesisler yakın çevresinde
bitkilendirme (huş, mazı, ladin) çalışmaları yapılmıştır. Bitkiler arasında ekolojik
açıdan uygun olmayan bitki türleri (mazı, ladin ) de kullanılmıştır (Şekil 4.)
Şekil 4. Tesis çevrelerinde kullanılan bitkiler

Bu açıdan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin yakın çevresi, yörenin ekolojik
koşullarına uygun bitki türleri ile donatılmalıdır. Bilindiği üzere bitkiler, bulunduğu ortamın
ekolojik koşullarını iyileştirmelerinin yanı sıra özellikle kayak pistlerinin kenarında
(Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kayak pistleri göstergelerine uygunluk çerçevesinde)
hem görsel kalite hem de güzergah belirlemesi ve güvenliği açısından oldukça öneme
sahiptirler.
- Gelen ziyaretçiler çok farklı yaş gruplarından oluşmaktadır. Bu açıdan, kış sporları
aktivitelerinin yanı sıra serbest zamanlarında aktif rekreasyon faaliyetlerini
yapabilecekleri açık satranç alanları, gezi ve yürüyüş yolları, tenis, basketbol,
voleybol, futbol, çocuk oyun alanları, piknik, kamp vb mekanlar oluşturulmalıdır.
- Bilindiği üzere Yıldız Dağı’nda Hitit dönemine ait olduğu düşünülen kale kalıntıları
bulunmaktadır. Yine yakın çevresinde zengin bir kültürel doku bulunmaktadır. Halk
oyunları, inanç ve gelenekleri (koç katımı, saya gezme, bulgur kaynatma ve çekimi,
mahalli kıyafetler), yöresel yemekler, doğal bitkiler (madımak, efelek, ebegümeci,
kazankarası, gavurmadımağı, nigik, kuzuoğlak, nane, kekik, gelinparmağı) Yıldız
Dağında doğal ve kültürel dokunun zenginliğini göstermektedir. Bu zenginliğin gerek
kış aylarında gerekse yaz aylarında tüm yılı kapsayacak şekilde farklı etkinliklerle
değerlendirilmesi (şenlik, festival vb) ve özellikle il dışından gelen ziyaretçilerin
ilgisini ve bilgisini arttırmaya yönelik ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin
yapılması gerekir.
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ÖZET
Bu çalışmada Uludağ Bursa (Türkiye), Courchevel (Fransa), Ischgl (Avusturya), Baqueira
(İspanya), Gstaad (İsviçre), Courmayeur (İtalya), Breckenridge (ABD) ve Lake Louise Alberta
(Kanada) gibi önemli kış turizm merkezlerinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük seyahat
sitelerinden birisi olan www.tripadvisor.com sitesinde listelenen otellerin tek gecelik fiyatları üzerinden
karşılaştırmalı inceleme yapılmaktadır. Çalışmaya alınan oteller 5 ve 4 yıldızlı olmak üzere iki sınıfta
ele alınmıştır. Otellerin gecelik fiyatları www.tripadvisor.com internet sitesinden derlenmiştir.
Çalışmada, otellerin gecelik fiyatlarının bölgenin bulunduğu ülkedeki asgari ücret düzeyi ile de
mukayesesi yapılmaktadır. Böylece kış turizmi bölgelerindeki gecelik fiyatlar ve asgari ücret miktarları
üzerinden çıkarımlarda bulunulacaktır. Bu sayede çalışmaya konu edilen kış turizmi bölgeleri arasındaki
fiyat rekabeti ve fiyat avantajı hakkında bir değerlendirme imkanı amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Alternatif Turizm, Kış Turizmi Merkezleri.

A COMPARITION OF ROOM RATES FOR COMPETITIVENESS: A
RESEARCH ON FAMOUS WINTER TOURISM DESTINATIONS IN
THE WORLD
ABSTRACT
The main aim of this study is to compare the overnight prices of hotels from most important
winter tourism centers around the world such as Uludag Bursa (Turkey), Courchevel (France), Ischgl
(Austria), Baqueira (Spain), Gstaad (Switzerland), Courmayeur (Italy), Breckenridge (United States)
and Lake Louise in Alberta (Canada). The hotels were selected and prices were gained from
www.tripadvisor.com, as one of the world's largest travel sites and only 4 and 5 star hotels were included
in the review. The prices were also compared by the consideration of minimum wage levels as a
purchasing power criteria in the country where the hotels are located. In this way, an evaluation is made
about the price competition and the price advantage between the winter tourism regions.
Keywords: Winter tourism centers, competitiveness, price advantage

GİRİŞ
Günümüzde hizmet sektöründe yaşanan yoğun rekabet ve sektörel gelişim kendisini
turizm sektöründe de şiddetli bir biçimde hissettirmektedir. Turizm işletmeleri bir yandan
gerekli alt yapı yatırımlarına yönelirken diğer taraftan değişen müşteri taleplerine uygun
hizmeti de vermeye çalışmaktadır. Turizm talebini oluşturan tüketicilerin sosyo-ekonomik
koşullarındaki olumlu değişimler, hayat tarzı ve hayat görüşündeki yenilikçi ve sosyalleşme
isteği insanların farklı turizm hizmetlerine olan talebini desteklemektedir. Yaşanılan bu durum
neticesinde turizm işletmeleri de müşterilerine daha farklı ve çeşitli ürün sunmaya çalışmaktadır
(Albayrak, 2013). Ancak turizm sektöründe talep esnektir ve müşterilerin seçimine/satın alma
sürecine etki edebilecek çok çeşitli unsurlar mevcuttur (Falk, 2011). Böyle bir ortamda turizm
sektöründeki işletmeler, hem yaşanan yoğun rekabette avantaj elde etmek ve hem de değişen
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müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için turistik ürünlerde farklılaşmaya gitmekte
ve hatta yeni turistik ürün üretmek için çaba harcamaktadır. Alternatif turizm, bu noktada
turizm işletmecileri için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Turizm sektöründe, alternatif turizm türleri içerisinde kış turizmi önemli bir yer
tutmaktadır. Kış turizminin odak noktasında kayak sporu yer almaktadır ve bu spor faaliyetinin
gerçeklemesine imkan verebilecek coğrafi koşul ve turistik alt yapıya sahip destinasyonlara
yapılan seyahat, konaklama ve benzeri hizmetlerden istifade etmeye yönelik faaliyetler kış
turizmi faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır (İncekara, 1998). Kış turizmi hizmetinde
işletmeler, bu turistik ürünün yanında diğer turistik ürünleri de (animasyon, eğlence vb.) arz
ederek kış turizmini daha cazip ve arzulanır hale getirmeye çalışmaktadır (İncekra,1998).
Dünya genelinde özellikle kayak sporu için tesis yatırımı yapılmış 67 ülkede kış turizmi
hizmeti sunulmaktadır (Vanat, 2017). Kış turizminde dünyanın en fazla ilgi çeken ve bu alanda
en fazla yatırım alan ülkeleri; Güney Avrupa Alp kuşağında yer alan Avusturya, Fransa, İtalya,
İsviçre ile Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada’dır (Altaş vd., 2015). Türkiye de kış turizmi
açısından önemi gittikçe artan ülkelerden birisidir. Bu çalışmada incelemeye alınan gecelik otel
fiyatları çoğunluğu bu ülkelerden seçilmiş kış turizmi destinasyonlarına ait verilerdir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Kış Turizmi Tanımı
1980’lerden itibaren turizm kavramı içerisinde “alternatif turizm” adı altında insanların
farklı istek ve yönelimlerini dikkate alan ve bu esnada kullanılan çevrenin de korunmasına
önem gösteren “Özel İlgi Turizmi (alternatif turizm)” türleri geliştirilmiştir (Kahraman, 2016).
Alternatif turizm de doğaya, eğitime, hobiye veya kültüre dayalı olarak çeşitlenmektedir.
Alternatif turizm gelişmesi bir yandan insanların yılın farklı dönemlerinde de turizm taleplerini
karşılamasına olanak sağlarken diğer yandan dünyada kısıtlı olan turizm alanlarının geliştirilip
korunmasına da katkı sağlamaktadır (Kahraman, 2016). İnsanların ilgisini ve cazibesini
çekmeyi başaran alternatif turizmin türleri içerisinde özelikle doğa ve spor amaçlı çok sayıda
sportif etkinliği içeren turizm türlerine talep her geçen gün artmaktadır (Kahraman, 2016).
Kış turizminin talep kaynağında öncelikle yerli turistin önemli bir payı olmaktadır.
Bütünüyle yabancı turiste yönelik olarak hizmet sunmaya çalışan bir kış turizmi sektörünün
gelişmesi mümkün görülmemektedir (İncekara, 1998). Kış turizminde yerli turistin turizm
talebinin, yabancı turiste göre farklı özelliklere sahip olduğu durumlar vardır. Örneğin Falk
(2011) bir çalışmasında uluslararası turizm talebinin gelir açısından son derece esnek olduğunu,
buna karşılık iç turizm talebinin esnek olmadığını ifade etmiş ve bunun gerekçesinin de yabancı
ziyaretçilerin kış turizmini lüks bir mal olarak gördüklerini iddia etmiştir. Falk (2011) bu
çalışmasında yabancı turistlerin fiyat esnekliğinin, yerli turistlere kıyasla konaklama
masraflarındaki değişikliklere daha duyarlı olduğunu da belirtmektedir. Ancak Falk’ın da
(2011) çalışmasında atıf yaptığı üzere Taylor ve Ortiz (2009) yaptıkları bir çalışmada örneğin
kış turizmi bölgelerindeki hava değişimleri karşısında yerli turistin talep esnekliğinin yabancı
turiste oranla daha esnek olduğunu, çünkü yabancı turistin turizm faaliyetinin planlarken daha
uzun bir takvime göre hizmet satın aldığında ve ziyaret edeceği tarihlerde ziyaret edeceği
destinasyonda ortaya çıkabilecek ani hava değişimlerine karşı daha az esnek bir talep
oluşturmak zorunda kalacağını ileri sürmüştür.
Bir turizm merkezindeki işletmelerin rekabet edebilmesinde bulunulan çevrenin kış
turizmine elverişliliği, bölgeye ulaşım süresi ve imkanları, turistik ürün bileşenleri ve
maliyetleri, fiyat kalite açısından sunulabilecek imkanların büyük bir etkisi vardır (İncekara,
1998). Bu hususa örnek olarak Doğaner (1997) bir çalışmasında, Türkiye’nin dağlık alanlarında
kış turizmini etkiyen coğrafi faktörler üzerinde bir inceleme yaparken, Türkiye’nin elverişli
doğa koşullarına sahip olduğunu belirtmiş, bununla beraber Avrupa’daki Alp dağlarında
yapılan kış turizmi yatırımları ve bu bölgede kış turizmi içerisinde kayak sporuna ek olarak
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çeşitli rekreasyon faaliyetlerinin de turistlere sunulmasını sayesinde bu bölgelerin Türkiye’den
de müşteri çektiğini ifade etmiştir. Bu durum kış turizmi talebinin oluşturulmasında hizmet
çeşitliliğinin ve zenginliğinin önemini göstermektedir ve kış turizmi bölgeleri arasındaki
rekabetin de daha geniş bir alanda yaşandığı sonucuna ulaştırmaktadır.
Kış Turizmine İlişkin Güncel Çalışmalar
Kış turizmi ile ilgili literatürde yer alan çalışmalarda kış turizminin alternatif turizm
türleri içinde büyük bir öneme sahip olduğu ve kış turizminin çeşitli açılardan incelemeye konu
edildiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların bazısında kış turizmi bölgelerinde talebe etki
edebilecek çeşitli faktörler üzerinde inceleme yapılmaktadır.
Ayaz ve Apak (2017) kış turizmine katılan yerli turistlerin seyahat motivasyonları ve
seyahat memnuniyetlerini inceledikleri çalışmalarında, yerli turistlerin kış turizm talebini
doğuran başlıca motivasyon kaynaklarının; rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve sosyalleşme
olduğu sonucuna varmışlardır.
Koşan (2013) çalışmasında, kış turizminin önemli bir unsuru olan kayak sporunda
kayakçıların kayak merkezi tercihlerini etkileyen faktörlerin göreceli önemini araştırmıştır.
Araştırmasında bu faktörlere örnek olarak kayak merkezinin mevcut kar durumu, merkezin
ulaşım ve mevcut yol imkanlarını, ziyaretçileri seyahat süresi, maliyetler ve aktivite
çeşitlilikleri incelenmiştir.
İnsanların yaşı ve ekonomik gücü, turizm talebi etkileyen unsurlar içerisindedir (Kozak,
2013). Albayrak (2013) yaptığı bir çalışmada, kış turizmi katılımcılarının demografik
özelliklerini irdelemiş ve katılımcıların önemli bir kısmının genç-orta yaş ve orta gelir
düzeyinde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Tölgofer vd. (2011) yaptıkları çalışmada, Avusturya’daki 185 kayak bölgesini
incelemişlerdir. Çalışmada bu bölgelerdeki kar koşullarının turist talebi ile olan ilişkisi
araştırılmış ve çalışma sonucunda bu kayak merkezlerinin kar koşulları ile talep arasında pozitif
bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir.
Falk (2011) de, 1986-1987 ile 2007-2008 yılları arasında kış mevsimleri için
Avusturya’da bulunan 28 kayak merkezinde uzun vadeli hava modellerinin kış turizmi talebi
üzerindeki etkilerini ekonometrik model yardımı ile araştırmıştır. Çalışmaya konu edilen kış
turizm bölgelerinde iklim değişikliği ile talep arasında ilişki incelenmiştir. Çalışmanın
sonucunda hava koşullarının talep arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir.
Taylor ve Ortiz (2009) iklim değişikliğinin bölge turizmi üzerindeki etkisini Birleşik
Krallık’da (İngiltere) yaptıkları bir çalışmada araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda iklim
değişikliğinin iç turizme anlamlı bir etkisinin olabileceği vurgulanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, Uludağ Bursa (Türkiye), Courchevel (Fransa), Ischgl (Avusturya),
Baqueira (İspanya), Gstaad (İsviçre), Courmayeur (İtalya), Breckenridge (ABD) ve Lake Louise Alberta
(Kanada) kış turizm merkezlerinde faaliyet gösteren 5 ve 4 yıldızlı otellerin tek gecelik oda fiyatları ve
ülke asgari ücretleri göz önüne alındığında hangi bölgenin daha cazip bir fiyat avantajına sahip olduğunu
tespit etmektir. Çalışmada ele alınan veriler, dünyanın önde gelen kış turizm alanları arasında

sayılan 8 kış turizmi destinasyonunda hizmet veren 5 ve 4 yıldızlı otellerden rast gele seçilmiş
5’er tanesinin dünyanın en büyük seyahat sitelerinden birisi olan www.tripadvisor.com.tr
internet sitesinde kış sezonu tek gecelik fiyatlarından derlenmiştir. Bu bölgeler; Uludağ Bursa
(Türkiye), Courchevel (Fransa), Ischgl (Avusturya), Baqueira (İspanya), Gstaad (İsviçre),
Courmayeur (İtalya), Breckenridge (ABD) ve Lake Louise Alberta (Kanada)’dır. Toplamda 5
ve 4 yıldızlı 64 otelin verisi ele alınmıştır ve bu veri otellerin tek gecelik fiyatlarını
kapsamaktadır. Söz konusu turizm destinasyonlarının bulunduğu ülkenin para birimi cinsinden
elde edilen fiyatlar ortak bir standart olması amacıyla “avro”ya dönüştürülerek analize dahil
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edilmiştir. Analizde gecelik fiyatların ortalamasının bölgeler arasındaki karşılaştırılması
yapılmaktadır. Ayrıca her bölgenin bulunduğu ülkedeki asgari ücret miktarı ile de o bölgedeki
gecelik fiyatların ortalamaları arasında bir karşılaştırma yapılarak yerli turist açısından hangi
bölgenin daha cazip bir görünümde olabileceğine dair çıkarımda bulunulmaktadır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1’de analize konu edilen kış turizmi merkezlerindeki tek gecelik oda fiyatları yer
almaktadır. Bu çalışmada standart para birim olarak baz alınan “avro (EU , €)” para birimine
göre mukayese edildiğinde, en yüksek gecelik fiyat ortalaması 5 yıldızlı oteller için Courchevel
(Fransa) bölgesinde ve 4 yıldızlı oteller içerisinde de yine Courchevel (Fransa) bölgesinde
görülmektedir. Bu bölgedeki ortalama fiyatlara en yakın tutarlar 5 yıldızlı oteller içerisinde
Gstaad (İsviçre) bölgesi ve 4 yıldızlı oteller için ise Breckenridge (ABD) bölgesi olarak
belirlenmiştir. Tablo 1’de verilen bilgilere göre tek gecelik en düşük fiyatlar ortalaması ise 5
yıldızlı otellerde Uludağ (Türkiye) ve 4 yıldızlı otellerde de Baqueira (İspanya) bölgeleri yer
almaktadır.
Tablo 2. Kış Turizmi Bölgelerindeki Tek Gecelik Fiyatlar
Bölge (Ülke)

5 Yıldızlı

4 Yıldızlı

331 TL (84.6 Avro)

804.4 TL (176.6 Avro)

Courchevel (Fransa)

1694.6 Avro

668.2 Avro

Ischgl (Avusturya)

463.5 Avro

510.2 Avro

Baqueira (İspanya)

236.8 Avro

111.4 Avro

Gstaad (İsviçre)

1067.6 Avro

246 Avro

Courmayeur (italya)

618.5 Avro

276.2 Avro

Breckenridge (ABD)*

------

736.4 ABD DLR (592,98
Avro)

Uludağ (Türkiye)

Lake Louise / Alberta
-----249.2 CAD (163,05 Avro)
(Kanada)*
* Verilerin derlendiği internet sitesinde bu bölgeler için 5 yıldızlı otel fiyatı
bulunmamaktadır.

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tablo 2’de analize alınan kış turizmi bölgelerinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel gecelik
fiyat ortalamalarının bölgeler arasındaki karşılaştırması gösterilmektedir. Bu tablodaki oranlar
bir bölgenin diğer bölgedeki fiyatın yüzde kaçına karşılık geldiğini göstermektedir. Tablonun
satırında verilen bölge ile tablonun sütununda yer alan bölgenin kesiştiği yer bu bölgelerdeki
fiyatların yüzdesel ifadesidir (satırdaki bölge fiyatının sütundaki bölge fiyatının yüzde kaçı
olduğunu gösterir). Örneğin, Uludağ (Türkiye) ‘daki 5 yıldızlı otellerin fiyatları Fransa’daki
fiyatların % 5 düzeyinde, Avusturya’daki fiyatların % 18, İspanya’daki fiyatların %36,
İsviçre’deki fiyatların % 8 ve İtalya’daki fiyatların % 14’ü seviyesindedir. Bu rakamlara göre
Türkiye’deki gecelik fiyatlar diğer bölgelerin oldukça altındadır. Buradan yola çıkarak,
bölgeler arasındaki rekabette fiyat baz alındığında hangi bölgenin daha cazip bir görünümde
olduğu tespit edilebilir.
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Tablo 3. Kış Turizmi Bölgelerindeki Gecelik Ortalama Fiyatların Karşılaştırılması
(5 Yıldızlı Oteller)
Kış Turizmi
Bölgelerinin Gecelik
Fiyat Oranı

Uludağ
(Türkiye)

Courchevel
(Fransa)

Ischgl
(Avusturya)

Baqueira
(İspanya)

Gstaad
(İsviçre)

Courmayeur
(italya)

5 Yıldızlı

5 Yıldızlı

5 Yıldızlı

5 Yıldızlı

5 Yıldızlı

5 Yıldızlı

Uludağ (Türkiye)

1.00

0.05

0.18

0.36

0.08

0.14

Courchevel (Fransa)

20.03

1.00

3.66

7.16

1.59

2.74

Ischgl (Avusturya)

5.48

0.27

1.00

1.96

0.43

0.75

Baqueira (İspanya)

2.80

0.14

0.51

1.00

0.22

0.38

Gstaad (İsviçre)

12.62

0.63

2.30

4.51

1.00

1.73

Courmayeur (italya)

7.31

0.36

1.33

2.61

0.58

1.00

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tablo 3’te de fiyat oranlamalarının ortalamaları listelenmiştir. Tablo 2 bize her bir
bölgenin başka bir bölgeyle mukayesesini vermektedir. Tablo 3 ise bir bölgenin fiyatını diğer
bütün bölgelerle aynı anda mukayese etmeye çalışmaktadır ve böylece bütün bölgelerin fiyat
avantajlarını göz önüne aldığımızda hangi bölgenin fiyat açısından daha avantajlı olabileceği
hakkında çıkarımda bulunulmak istenmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere Uludağ(Türkiye) kış
turizmi destinasyonunda yer alan ve örnek olarak analize tabi tutulan 5 yıldızlı otellerin tek
gecelik fiyat ortalamaları diğer bölgelere göre oldukça düşüktür. Oranın düşük olması bu
bölgenin fiyat cazibesinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 4. Kış Turizmi Bölgelerinin Gecelik Fiyat Oranlarının Ortalamaları
(5 Yıldızlı Oteller)
Kış Turizmi Bölgelerinin
Gecelik Fiyat Oranı
Uludağ (Türkiye)

Bölgenin Rakiplere
Göre Ortalaması
0.16

Courchevel (Fransa)

7.03

Ischgl (Avusturya)

1.78

Baqueira (İspanya)

0.81

Gstaad (İsviçre)

4.36

Courmayeur (italya)

2.44

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tablo 2 ve Tablo 3’ göre, 5 yıldızlı otellerin gecelik fiyatları baz alındığında Uludağ
(Türkiye) kış turizmi bölgesi analize alınan diğer bölgelere göre oldukça düşük bir fiyat
ortalamasına sahiptir. Bu durum gecelik oda fiyatları baz alındığında Uludağ kış turizmi
bölgesinin diğer bölgelere göre büyük bir cazibe avantajına sahip olduğu söylenebilir. Fiyat
cazibesine sahip diğer bölgeler sırasıyla Baqueira (İspanya) ve Courmayeur (İtalya) kış turizmi
bölgeleri olduğu söylenebilir.
Tablo 4’te analize alınan kış turizmi bölgelerinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel gecelik
fiyat ortalamaları karşılaştırılmaktadır. Tablo 2 deki okuma yöntemini kullanarak Tablo 4’ü
değerlendirdiğimizde, örneğin Uludağ(Türkiye) ‘daki 4 yıldızlı otellerin gecelik fiyatlar,
Fransa’daki fiyatların % 26’sı, Avusturya’daki fiyatların % 35’i, İspanya’daki fiyatların %
159’u, İsviçre’deki fiyatların % 72’i ve İtalya’daki fiyatların % 64’ü, ABD’deki fiyatların %
30’u ve Kanada’daki fiyatların % 108’i seviyesindedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Uludağ
(Türkiye) bölgesi Fransa, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Kanada’ya göre fiyat avantajına
sahipken İspanya ve Kanada’ya göre ise fiyat avantajına sahip değildir.
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Tablo 5. Kış Turizmi Bölgelerindeki Gecelik Ortalama Fiyatların Karşılaştırılması
(4 Yıldızlı Oteller)
Kış Turizmi
Bölgelerinin
Gecelik Fiyat
Oranı

Uludağ
(Türkiye)

Courchevel
(Fransa)

Ischgl
(Avusturya)

Baqueira
(İspanya)

Gstaad
(İsviçre)

Courmayeur
(italya)

Breckenridge
(ABD)

Lake Louise
/ Alberta
(Kanada)

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

4 Yıldızlı

Uludağ
(Türkiye)
Courchevel
(Fransa)
Ischgl
(Avusturya)
Baqueira
(İspanya)
Gstaad
(İsviçre)
Courmayeur
(italya)
Breckenridge
(ABD)
Lake Louise /
Alberta
(Kanada)

1.00

0.26

0.35

1.59

0.72

0.64

0.30

1.08

3.78

1.00

1.31

6.00

2.72

2.42

1.13

4.10

2.89

0.76

1.00

4.58

2.07

1.85

0.86

3.13

0.63

0.17

0.22

1.00

0.45

0.40

0.19

0.68

1.39

0.37

0.48

2.21

1.00

0.89

0.47

1.69

1.56

0.41

0.54

2.48

1.12

1.00

0.47

1.69

3.36

0.89

1.16

5.32

2.41

2.15

1.00

3.64

0.92

0.24

0.32

1.46

0.66

0.59

0.27

1.00

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tüm bölgeleri aynı anda karşılaştırmaya tabi tutmak için Tablo 5’te bölgelerin rakip
bölgelere göre fiyat ortalamaları listelenmiştir. Barqueira (İspanya) kış turizmi bölgesi analize
alınan diğer bölgelere göre oldukça düşük bir fiyat ortalamasına sahiptir. Bu tablolara göre 4
yıldızlı otel fiyatları baz alındığında başta Baqueira (İspanya) olmak üzere, Lake Louise /
Alberta (Kanada) ve Uludağ (Türkiye) kış turizmi bölgesinin diğer bölgelere göre daha cazip
bir fiyat seviyesine sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Kış Turizmi Bölgelerinin Gecelik Fiyat Oranlarının Ortalamaları
(4 Yıldızlı Oteller)
Kış Turizmi Bölgelerinin Gecelik
Fiyat Oranı
Uludağ (Türkiye)
Courchevel (Fransa)

Bölgenin
Rakiplere Göre
Ortalaması
0.70
3.06

Ischgl (Avusturya)

2.31

Baqueira (İspanya)

0.39

Gstaad (İsviçre)

1.07

Courmayeur (italya)

1.18

Breckenridge (ABD)

2.70

Lake Louise / Alberta (Kanada)

0.64

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tablo 6’da çalışmaya konu edilen kış turizmi bölgelerinin bulundukları ülkelerdeki
asgari ücret miktarları gösterilmektedir. Bu tutarlar 2017-2018 yıllarına aittir. Bu veriler bazı
ülkelerde resmi olarak asgari ücret miktarları açıklanmadığı için çeşitli kaynaklardan
derlenmiştir. Resmi kurumların net olarak belirlemediği ancak istatistiksel olarak sektörden
sektöre farlılık göstermekle birlikte sektörlerde genel bir ortalamadan hareketle belirlenen
minimum ücret miktarlarından saatlik olanlar 40 saat üzerinden ve haftalık olanlar 4 hafta
üzerinden hesaplanarak aylık ücrete çevrilmiştir. Alınan bu veriler brüt ücret tutarlarıdır. Yine
Tablo 6’da her bölgenin asgari ücret miktarı hem yerel para cinsinden hem de bir standart
oluşturmak amacı ile Avro (euro) para cinsinden gösterilmiştir. Bu çalışmanın hazırlandığı
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dönemde, çalışmaya konu edilen ülkelerin ekonomilerine tesir edebilecek ve ülke para birimleri
arasında aşırı bir fiyat oynaklığına etki edecek olağan üstü bir ekonomik gelişme yaşandığı
gözlemlenmemiştir. Bu nedenle bu çalışmanın hazırlanması sürecinde farklı tarihlerde yapılan
kur çevrimleri arasında fazla olmamakla birlikte bir miktar fiyat değişimi olması muhtemeldir.
Tablo 6’ya göre en düşük ücretler Türkiye’dedir. Sonrasında sırası ile en düşük asgari ücretlerin
İspanya, ABD ve İtalya’da olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Ülkelerin Brüt Asgari Ücret Miktarları
Bölge
Türkiye
Avusturya
İspanya
İsviçre
İtalya
Fransa
ABD
Kanada

2017
2018
2029.5
1420
825.65
3303.3
7.17
1480.27
7.25
15

Ücret Türü
Aylık
Aylık
Aylık
Aylık
Saat
Aylık
Saat
Saat

Yevmiye

Maaş

Para Birimi

Gün
Gün
Gün
Gün
40 saat
Gün
40 saat
40 saat

2029.5
1420
825.65
3303.3
1147.2
1480.27
1160
2400

TL
EU
EU
EU
EU
EU
ABD Doları
Kanada Doları

Asgari Ücret
Standardı (Avro)
435,11
1420
825.65
3303.3
1147.2
1480.27
1101.18
1570,29

Kaynak: Kaynakçada belirtilen internet sitelerinden alınan verilerden derlenmiştir.

Bölgelerdeki asgari ücretlerin mukayese edildiği Tablo 7’de görüldüğü üzere bölgeler
arasında asgari ücret bazında önemli farklılar bulunmaktadır. Böylece asgari ücret baz
alındığında bir bölgenin yerli turistinin diğer bölge turisti karşındaki ücret açısından nasıl bir
pozisyonda olduğu Tablo 7 yardımı ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Örneğin Türkiye’deki asgari
ücretin, Fransa’daki asgari ücretin % 29’u, Avusturya’daki asgari ücretin % 30’u, İspanya’daki
asgari ücretin % 52’si, İsviçre’deki asgari ücretin % 19’u, İtalya’daki asgari ücretin % 38’i,
ABD’deki asgari ücretin % 39’u ve Kanada’daki asgari ücretin % 28’i seviyesinde olduğu
görülmektedir. Bu durum, asgari ücret baz faktör iken Türkiye’deki yerli turistlerin diğer
bölgelere göre daha duyarlı olabileceğini ve bu nedenle fiyat ortalama en düşük bölgenin onlar
için daha cazip olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 8. Kış Turizmi Bölgelerindeki Asgari Ücretlerin Karşılaştırılması
Baqueira
(İspanya)

Gstaad
(İsviçre)

Courmayeur
(italya)

Breckenridge
(ABD)

Lake
Louise /
Alberta
(Kanada)

Kış Turizmi
Bölgeleri

Uludağ
(Türkiye)

Courchevel
(Fransa)

Ischgl
(Avusturya)

Uludağ
(Türkiye)
Courchevel
(Fransa)
Ischgl
(Avusturya)
Baqueira
(İspanya)
Gstaad
(İsviçre)
Courmayeu
r (italya)
Breckenrid
ge (ABD)
Lake
Louise /
Alberta
(Kanada)

1.00

0.29

0.30

0.52

0.19

0.38

0.39

0.28

3.42

1.00

1.04

1.79

0.66

1.29

1.34

0.94

3.28

0.96

1.00

1.72

0.63

1.24

1.29

0.90

1.91

0.56

0.58

1.00

0.37

0.72

0.75

0.53

5.18

1.51

1.58

2.71

1.00

1.95

2.04

1.43

2.65

0.77

0.81

1.39

0.51

1.00

1.04

0.73

2.54

0.74

0.78

1.33

0.49

0.96

1.00

0.70

3.63

1.06

1.11

1.90

0.70

1.37

1.43

1.00

Asgari ücret seviyesi tek başına bir ekonomideki bireylerin refah seviyesini göstermez.
Çeşitli makro göstergelere de ihtiyaç vardır. Ancak bu çalışmada asgari ücretler sadece bölgeler
arasında yapılmak istenen mukayese için kullanılmaktadır. Asgari ücretin baz alınmasındaki
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amaç örnek olarak alınan kış turizmi bölgeleri arasında yerli turist için en cazip fiyat seviyesine
sahip olan bölgeyi tespit etmeye yöneliktir.
Tablo 8’de örnek olarak alınan kış turizmi bölgelerinin bulundukları ülkenin asgari
ücretine oranı hem yerel para cinsinden hem de bir standart oluşturabilmek amacı ile Avro
cinsinden gösterilmektedir. Tablo 8’de görüldüğü üzere hem yerel para cinsinden avro para
birimi baz standart alındığında, beş yıldızlı oteller için gecelik fiyatların asgari ücrete oranı en
düşük olan bölgeler sırası ile Uludağ(Türkiye), Baqueira (İspanya) ve Ischgl (Avusturya)
bölgeleridir. Dört yıldızlı otellerdeki oda fiyatları baz alındığında ise başta Gstaad (İsviçre) olmak
üzere sırası ile Lake Louise Alberta (Kanada) ve Baqueira (İspanya) bölgeleridir. Bu durumda bu
bölgelerin diğer bölgelere göre özellikle yerli turisti çekebilmek açısından büyük bir rekabet
avantajı barındırdığı söylenebilir. İncekara’nın (1998) ifade ettiği gibi, kış turizminin talep
kaynağında öncelikle yerli turistin önemli bir payı olmaktadır. Bu nedenle yerli turistin alım
gücünün kış turizmi destinasyonları için önemli bir rekabet faktörü olduğu söylenebilir. Ancak
diğer turizm türlerinde olduğu gibi kış turizminde de talep hem yerli hem yabancı turistten
kaynaklı olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir.
Tablo 9. Kış Turizmi Bölgelerindeki Tek Gecelik Fiyatların Asgari Ücretlere Oranı
Kış
Turizmi
Bölgeleri

Tek Gecelik
Fiyat
Ortalamaları
(Avro)

Uludağ (Türkiye)

5
Yıldızlı
84.60

4
Yıldızlı
176.60

Courchevel (Fransa)

1694.60

668.20

Ischgl (Avusturya)

463.50

Baqueira (İspanya)

Asgari
Ücret
(Avro
Para
Cinsinden)

Gecelik Fiyat
Ortalamalarının Ülke
Asgari Ücretine
Oranı (Avro)

Gecelik Fiyat
Ortalamalarının
Ülke Asgari
Ücretine Oranı
(Yerel Para
Cinsinden)
5
4
Yıldızlı
Yıldızlı
0.16
0.40

432.84

5
Yıldızlı
0.20

4
Yıldızlı
0.41

1480.27

1.14

0.45

1.14

0.45

510.20

1420

0.33

0.36

0.33

0.36

236.80

111.40

825.65

0.29

0.13

0.29

0.13

1067.60

246.00

2241.23

0.48

0.11

0.41

0.09

618.50

276.20

1147.2

0.54

0.24

0.54

0.24

Breckenridge (ABD)

592.98

1101.18

0.00

0.54

0.63

Lake Louise / Alberta
(Kanada)

163.05

1571.76

0.00

0.10

0.10

Gstaad (İsviçre)
Courmayeur (italya)

Kaynak: www.tripadvisor.com.tr sitesinden alınan verilerden derlenmiştir.

Tablo 8’de bölgeler arasındaki asgari ücret karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmaya konu
edilen bölgeler arasındaki ücret oranları bu bölgelerin yerli turistlerin diğer bölgelere olan talep
gücünü tespit etmeye yöneliktir. Bu açıdan Uludağ (Türkiye)’nın diğer bölgelerin yerli turistleri
açısından büyük bir fiyat avantajına sahip olduğu görülmektedir ve buna ek olarak sırasıyla
İspanya, ABD ve İtalya’nın da kış turizmi açısından yabancı turistler için cazibe taşıdıkları
söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada, analize konu edilen kış turizmi bölgeleri arasındaki rekabetçilik 5 yıldızlı
ve 4 yıldızlı otellerin tek gecelik oda fiyatları ve ülke asgari ücret düzeyleri üzerinden
karşılaştırmıştır. Elde edilen sonuçların, fiyat faktörü baz alındığında rekabet açısından hangi
bölgenin kış turizmi için daha cazip bir görünüme sahip olduğunu açıklamakta yardımcı olacağı
düşünülmüştür. Elde edilen sonuçlar çalışmanın bulgular ve tartışma kısmında yorumlanarak
detaylandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre en cazip fiyat avantajına sahip olan bölgeler
sırasıyla 5 yıldızlı otellerde Uludağ (Türkiye), Baqueira (İspanya) ve Courmayeur (İtalya)
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bölgeleri; 4 yıldızlı otellerde sırası ile Baqueira (İspanya), Lake Louise / Alberta (Kanada) ve
Uludağ (Türkiye) bölgesidir. Bu durumda bu bölgelerin tek gecelik oda fiyatları açısından diğer
bölgelere göre rekabet avantajı taşıdıkları söylenebilir. Asgari ücret bazında ise beş yıldızlı
otellerde Uludağ (Türkiye), Baqueira (İspanya) ve Ischgl (Avusturya) bölgelerinin, dört yıldızlı
otellerde ise başta Gstaad (İsviçre) olmak üzere sırası ile Lake Louise Alberta (Kanada) ve
Baqueira (İspanya) bölgelerinin yerli turist açısından daha cazip bir fiyat seviyesine sahip
olduğu söylenebilir.
Bu konuda yapılan çalışmalar kış turizmini farklı açılardan ele almıştır. Bu çalışmada da
kış turizmi üzerinde bir uygulama çalışması yapılmak amaçlanmıştır. Çeşitli kısıtlar altında
yapılan bu çalışmanın daha önceki çalışmalar gibi kış turizmi yazınına katkı sağlaması bu
çalışmanın en önemli amaçlarından birisidir. İlerleyen zamanda, kış turizmi üzerine yapılacak
çalışmalarda, kış turizmi bölgelerinin sundukları hizmet fiyatları ve turistlerin alım gücünün kış
turizmi talebi ile olan ilişkisi daha geniş bir örneklem yardımı ile incelenebilir.
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ÖZET
Ülkemizde turizmin gelişimi, çeşitlendirilmesi ve buna bağlı olarak elde edilen gelirin artırılması
amacıyla kış turizmine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Turizmin geliştirilmesine yönelik yatırımı
gerçekleştirilen Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi de bunlardan birisi olup, Sivas iline olan turistik
talep üzerinde olumlu anlamda katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bununla birlikte turizmin
çeşitlendirilmesi kapsamında kış turizmine yönelik farklı sportif aktivitelerin ortaya konulmasıyla
Sivas’ın turistik çekiciliğinin daha fazla artacağı düşünülmektedir. 1285 metre rakıma sahip olan Sivas
coğrafi açıdan incelendiğinde, Kuzey Anadolu Dağları ve Güney Anadolu Dağları uzantılarının il
alanının büyük bir bölümünü kapladığı görülmektedir. İlin sahip olduğu bu potansiyelin turizm
kapsamında değerlendirilmesi ve özel ilgi turistinin dikkatini çekebilecek nitelikteki kış yürüyüş
rotalarının belirlenmesi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada birincil verilere Sivas
doğa sporları kulüp yöneticileri ile “yapılandırılmış görüşme” yöntemiyle mülakat yapılarak ve saha
çalışması gerçekleştirilerek, ikincil verilere ise alanyazın taranarak ulaşılmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgular değerlendirilerek Sivas dağlarının turizm açısından taşıdığı önem belirtilmiş ve kış
mevsiminde takip edilebilecek farklı zorluk derecelerine sahip dağ yürüyüş rotalarına yönelik öneriler
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sivas, Kış Turizmi, Kış Yürüyüş Rotaları.

DETERMINATION THE WINTER HIKING ROUTES OF SIVAS CITY
WITHIN THE CONTEXT OF WINTER TOURISM SPORT ACTIVITIES
ABSTRACT
Investments are made in winter tourism in order to increase the development, diversification of
the tourism in our country and to increase the income obtained accordingly. The Sivas Yıldız Mountain
Winter Sports Center, which has been invested in the development of tourism, is one of them and it is
expected to contribute positively to the tourist demand for the province of Sivas. Furthermore, Sivas'
tourist attractiveness is expected to increase more with the introduction of different sports activities for
winter tourism within the scope of tourism diversification. Sivas, which has 1285 meters altitude, is seen
to have covered a large part of the area of North Anatolian Mountains and South Anatolian Mountains’
extensions when examined from the geographical point of view. This potential, which the province has,
is being evaluated within the scope of tourism and the determination of the winter hiking routes that can
attract the attention of special interest of tourists constitutes the main aim of this research. The first data
of the study were reached by interviewing with Sivas nature sports club administrators through
"structured interview" method and carrying out the field work. Moreover second data were reached
through the literature. The findings obtained from the survey have been evaluated and the significance
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of the Sivas Mountains in terms of tourism has been emphasized and suggestions have been made for
mountain hiking routes with different difficult degrees that can be followed in the winter season.
Keywords: Sivas, Winter Tourism, Winter Hiking Routes.

GİRİŞ
Dünya genelinde turizm faaliyetlerine katılan turistlerin, kitlesel bazda hareket ettikleri
ve en fazla deniz-kum-güneş üçlemesini tercih ettikleri bilinmektedir. Ancak yeni ortaya çıkan
trendlerle birlikte turistlerin, bu hareketlilik içerisinde klasik turizm ürününden turizmin
alternatif ürünlerine doğru yöneldiği görülmektedir. Dolayısıyla son yıllarda alternatif turizm
hareketliliğinde hızlı bir talep artışı gerçekleşmektedir. Bu duruma paralel olarak alternatif
turizm arzının da büyüdüğü ve çeşitlendiği göze çarpmaktadır. Turizm pazarında yeni
keşfedilmiş destinasyonlardaki alternatif turizm türlerinin ön planda olması ve mevcut
destinasyonlarda da görülen ürün çeşitlendirme faaliyetleri, alternatif turizm çeşitlerinin
gelecekte yüksek taleple karşı karşıya kalacağını göstermektedir (Kılıç ve Kurnaz, 2010: 40).
Alternatif bir turizm türü olarak literatürde yer alan kış turizmi bünyesinde geliştirilen farklı kış
sporları ve aktiviteleri, mevcut ve yeni keşfedilen destinasyonların çekiciliğini arttırmaktadır.
Dünya’da kış turizmine yönelik büyük çaplı organizasyonlar düzenli olarak yapılmaktadır. Son
yıllarda Türkiye’de de bu anlamda farklı organizasyonlar (Universiade Erzurum 2011; Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali 2017) düzenlenmiştir. Bununla birlikte, 2023 Türkiye Turizm
Stratejisi’nde kış turizmine yönelik yeni faaliyet alanlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası
yarışmaların düzenlenmesi vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle, kış turizminin
geliştirilmesinde kayak faaliyetlerinin yanında donmuş şelale tırmanışı, buz altı dalışı ve kış
yürüyüşü (winter hiking) gibi faaliyetlerin de geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda
Sivas ili kış yürüyüş rotalarının belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Alternatif turizmin en önemli çeşitlerinden birisi olarak ön plana çıkan kış turizmi, kar
yağışının yoğun olduğu yüksek irtifalı bölgelerde yapılan ve kayak, kızak, buz tırmanışı gibi
kış sporları faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirildiği turizm türü şeklinde
tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle kış turizmi, özellikle kayak sporunu merkeze almakla
birlikte farklı dağ ve spor türlerini de içeren alternatif bir turizm çeşididir (İlban ve Kaşlı, 2008:
326). Ayrıca kış turizminin genel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Albayrak,
2013).
 Belirli bir yüksekliğe, eğime sahip ve kar alan dağlık alanlarda gerçekleştirilir.
 Hem spor amacına hizmet eder hem de sağlıklı yaşam amacına katkı sağlar.
 Atıl olarak görülen dağlık alanların turizm kapsamına alınmasını sağlar.
 Her yaş ve eğitim düzeyine sahip ve yüksek gelir düzeyine mensup bireylere hitap eder.
 Diğer turizm türlerine göre daha fazla alt ve üst yapı yatırımı gerektirir.
 Bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlar.
Kış turizmi denildiğinde ilk olarak akla gelen geleneksel kış turizm aktivitesi olan
kayaktır (Altaş vd, 2015: 346). Her yıl yaklaşık 80 ülkeden 400 milyon kayak sever kış spor
merkezlerini ziyaret etmektedir (Koşan, 2013: 294). 1980’li yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren
geleneksel kış sporları, 2000’li yıllara gelindiğinde ivmesini kaybetmiş ve kış turizmine katılan
turistler kış turizmi çerçevesinde yapılabilen alternatif spor türlerine yönelmişlerdir (Hudson,
2004: 79-80). Tablo 1’de söz konusu alternatif kış sporu türleri yer almaktadır.
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Tablo 1. Kış Spor Aktivitelerinin Sınıflandırılması
Geleneksel Kış Sporu Aktiviteleri
Kayak
Cross Kayak
Karışık Sitil Kayak (telemarking)
Kar Kedisi Kayağı
Buz Pateni
Atlı Kızak
Körling
Kızakla Kayma

Alternatif Kış Sporu Aktiviteleri
Snowboard
Buzda Araç Sürme
Kar Ayakkabısı
Helikopterli Kayak
Kar Uçurtması
Tüplerde Kayma (Bobsled)
Köpek Kızağı
Kar Bisikleti
Ekstrem Kayak
Kar Motosikleti
Kar Pateni
Buzdan Heykel yapma

Kaynak: Hudson, 2004.

Kuzey Amerika’da geçtiğimiz otuz yıl içerisinde pek çok kayak merkezi geleneksel
sportif faaliyetlerini alternatif türlerle çeşitlendirmişlerdir (Scott ve McBoyle, 2007: 1421).
Bunun temel sebebi kayak merkezlerine olan talebin azalmasıdır ve bunun iki sebebi olduğu
düşünülmektedir. Birincisi kış turizmine katılan ancak kayak yapmayan insanların artışı; ikinci
sebep ise kayak yapan insanların yaşlanmaları sebebiyle hareketli bir spor olan kayak
aktivitesini yapamamalarıdır (Hudson, 2004: 80).
Kayak yapmayan turistler kış sporları merkezinde oldukça önemli bir pazarı temsil
etmektedirler. Kanada’da kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin %20 - %30’unun ziyaretleri
sırasında kayak yapmadıkları tahmin edilmektedir. Birçok kayak merkezi kayak yapmayan
ziyaretçiler için alternatif etkinlikler sağlamak amacıyla yatırımlar yapmıştır. Yapılan
yatırımlar arasında; kar motosikleti, paten, köpek kızakları, kapalı yüzme havuzları, sağlıklı
yaşam ve spa merkezleri, squash, tenis ve oyun odaları sayılabilir (Scott ve McBoyle, 2007:
1421). Tüm bunların yanında kış turizmi ile entegre edilebilen av, kültür, sağlık, gençlik ve
doğa gibi alternatif turizm türlerine katılımın olduğu bilinmektedir (Albayrak, 2013: 147).
Kış turizmi kapsamında dağlara yapılan kış yürüyüşleri de doğa temelli sportif aktiviteler
arasında yer almaktadır. İlk dağcılık faaliyetleri 18. yüzyılda Avrupalıların Alpler’e tırmanışı
ile başlamıştır. Son yıllarda ise yakın ve uzak dağlara yapılan rekreasyonel ve sportif amaçlı
faaliyetlere dönüşmüşlerdir (Emekli, 2015: 205). Dağcılık; hiking, trekking (doğa yürüyüşü),
teknik malzeme ile tırmanış, klasik dağcılık, kayaklı dağcılık, yapay duvar tırmanışı, sarp kaya
tırmanışı, sürekli tırmanış, teknik malzeme yardımı ile büyük duvar tırmanışı, alpin tip tırmanış,
süper alpin tip tırmanış ve ekspedisyon tırmanışı gibi dallara ayrılmaktadır (Somuncu, 2004:
6).
Dağcılık faaliyetlerinin içerisinde yer alan hiking, trekking ve ekspedisyon ayrı ayrı birer
yürüyüş türüdür. Ancak çoğu zaman anlam bakımından birbiriyle karıştırılabilmektedir.
Literatürde bahsi geçen yürüyüş türlerine ait terimlerin açıklaması aşağıdaki gibidir (Türkiye
Dağcılık Federasyonu, 2017).
Hiking: Doğada zevk ve spor amaçlı yürüyüş anlamına gelmektedir ve genelde orman,
patika, vadi gibi doğal güzellikleri içeren günübirlik doğa yürüyüşleri için kullanılmaktadır.
Hiking rotaları kolay olabileceği gibi farklı zorluk seviyelerine de sahip olabilmektedirler.
Yürüyüşler 2- 8 saat arasında farklılık gösterebilmektedir.
Trekking: Yüksek irtifada, uzun ve engebeli arazileri yürüyerek aşmak amacıyla birden
fazla gün içerisinde yapılan doğa yürüyüşleri için kullanılmaktadır. Trekkingde kamp kurmak,
yiyecek, içecek ve ekipmanı yanında bulundurulması sebebi ile hikinge göre daha zor bir
aktivitedir.
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Ekspedisyon: Uzun süre ve mesafe içinde birden fazla zirve tırmanışını da kapsayan
büyük gruplar halinde araştırma ve inceleme amaçlarıyla yapılan doğa yürüyüşü olarak
tanımlanabilir (İDADİK, 2010).
Yukarıda açıklaması yapılan yürüyüş türlerinin düzenlendiği parkurlar kendi içerisinde
çeşitli zorluk derecesine ayrılmaktadır. Bu zorluk dereceleri altı ayrı kategoride
incelenmektedir. Tablo 2’de yürüyüş parkurları zorluk dereceleri verilmiştir (Şahin, 2010).
Tablo 2. Yürüyüş Parkurları Zorluk Dereceleri
Zorluk
Dereceleri
1
2

3

4

5

6

Açıklama
Parkur eğimi azdır. Parkurda iniş-çıkış çok az yapılmaktadır. Çıkışlar 100 m’yi geçmez.
Parkurun patikaları geniştir. Yürüyüş süresi 2 saati geçmez. Yürüyüşlere yeni
başlayanlar ve sağlık problemi olmayanlar katılabilir.
Parkur eğimi azdır ve 300 m’yi geçmeyen hafif çıkışlar içerir. Bir önceki kategoriye
göre tek farkı yürüyüşün süresidir. Toplam yürüyüş süresi 3,5 saati geçmez. Daha önce
yürüyüşe katılmış herkese uygundur.
Parkur eğimi önceki derecelere göre daha fazladır. 500 m’yi geçmeyen çıkışlar içerir.
Parkurda dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan ve daha çarşak bölgelerden
geçmek gerekebilir. Islak zemin geçişleri daha yoğundur. Yürüyüş süresi 5 saati geçmez.
Yürüyüşler kondisyonlu ve deneyimli olan herkese uygundur.
Parkur eğimi üçüncü dereceden daha fazladır. Çıkışlar 700 m’yi bulmaktadır. Patikalar
bozuktur, ormanlık alanlarda neredeyse hiç yoktur. Daha kayalık ve çarsak arazide yol
alınmaktadır. Yürüyüş süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonlu kişilere
uygundur.
Parkur eğimi dördüncü dereceye göre zorlu ve fazladır. Çıkışlar 1000 m’.yi de geçmeye
başlar. Sert yapılı, taşlık, kayalık ve patikasız alanlar içermektedir. Ormanlık alanları
oldukça zorludur. Islak ve kaygan zemin geçişler de bulunmaktadır. Yürüyüş rehberinin
oldukça deneyimli olması gerekir. Yürüyüş süresi 8 saat civarındadır. Sportif, tecrübeli
ve kondisyonlu yürüyüşçüler tarafından tercih edilen bu derece, teknik çıkışlar
içermemesine rağmen zorlayıcıdır.
Diğer derecelere göre; bol eğimli, çıkışları ve inişleri fazla olan, çıkışları 1500 m’yi
bulabilen, uzun süreli rota takibi gerektiren altıncı derece yürüyüşleri zorlu arazi
şartlarında yapılmaktadır. Gerekli olduğunda konaklama yani kamp yapılabilmektedir.
Yürüyüş süresi 8 saat ve üzerinde olmaktadır. Deneyim, dikkat, kondisyon, bilgi ve
disiplin gerektiren yürüyüşlerdir.

Kaynak: Şahin, 2010.

YÖNTEM
Bu çalışma, Sivas ili kış turizmi sportif faaliyetler kapsamında değerlendirilebilecek
yürüyüş rotalarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma nitel analize dayalı
olup, birincil ve ikincil verilerden faydalanılmıştır. Araştırmada yer alan ikincil veriler yazın
taraması yolu ile, birincil verilere ise; kulüp yöneticisi, dağ mihmandarı ve uzman biyolog ile
yapılandırılmış görüşme yöntemiyle yapılan mülakatlar ve saha çalışmaları ile ulaşılmıştır.
Araştırmada zaman kısıtı sebebiyle Sivas merkeze yakın ve farklı zorluk derecelerine sahip
yürüyüş rotaları üzerinde çalışılmıştır. Araştırma Sivas ilinde yürüyüş yapılacak rotaların uydu
fotoğrafları üzerinde rotaların işaretlenmesi ile işaretli gösterimi ve aktivitelerin gerçekleştiği
parkurlarda çekilen fotoğraflarla desteklenmiştir.
BULGULAR
Sivas İli Coğrafik Yapısı
Sivas ili, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, yüzölçümü, yeraltı kaynakları, tabiat
varlıkları, coğrafi konumu ve jeolojik yapıları ile ülkemizin önemli illeri arasında yer
almaktadır (Ayaz, 2013: 65). Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas
topraklarının büyük bir bölümü Kızılırmak havzasına, diğer bölümleri ise Yeşilırmak ve Fırat
havzalarında bulunmaktadır. Kızılırmak havzasında karasal iklim, Yeşilırmak havzasında
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Karadeniz ardı geçiş iklimi, Fırat havzasında ise Doğu Anadolu karasal iklimi hâkimdir (Sivas
Doğa Turizmi Master Planı, 2013).
Sivas yüksek rakımda bulunması ve karasal iklim özelliği taşıması sebebiyle oldukça
soğuk-uzun bir kış mevsimi geçirmektedir. Yağışlar kış mevsiminde soğuklar sebebiyle kar
şeklinde olmaktadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 420 mm.’dir. Kar yağışlı gün sayısı ortalama
30 gün olup, kar kalınlığı 20 cm civarındadır (Sivas Valiliği, 2017). Kar kalınlığı yükseklerde
ortalama 60 cm.’dir (Muhammet Erköse, kişisel görüşme, Aralık 2017).
Yüzyıllar boyunca süren tahribatlar neticesinde bozkıra dönen Sivas’ta ormanlık alan
oranı oldukça düşüktür. Coğrafi konumu gereği bölgeler arası geçit özelliği taşıması sebebiyle
arazi engebeli ve sarptır (Sivas Doğa Turizmi Master Planı, 2013). Kuzey Anadolu Sıradağları
Sivas’ın en önemli dağlarıdır. Dağlar, Yıldızeli’nde 2.537 m yükseltili Yıldız Dağı ile başlar ve
doğuya doğru Asmalı Dağı (2.406), Tekeli Dağı (2.621 m.), Köse Dağı (3.050 m.) ve Kızıldağ
(3.015 m.) ile devam eder. Tecer Dağları, Karacatepe (2079 m.), Gürlevikdağı (2688 m.),
Beydağı (2802 m.) Sivas’ın diğer dağları olup bu dağlar dışında irili, ufaklı pek çok dağ ve tepe
bulunur (Sivas Valiliği, 2017).
Çalışmada yer alan rotalar farklı zorluk derecelerine göre belirlenmiş irili ufaklı tepe ve
dağlardan oluşmaktadır. Kardeşler Tepesi, Sivri Tepe, Çeltek Dağı, Tecer Dağları, Yıldız Dağı,
Emirhan Kayalıkları, Gürlevik Dağı ve Kızıldağ yürüyüş rotaları çıkarılan alanlar arasında yer
almaktadır.
Kardeşler Tepesi Yürüyüş Rotası
Sivas Polis Eğitim Merkezi’nden başlayan parkur Kardeşler Ormanı’ndaki patika yoldan
devam ederek zirveye ulaşır ve yine orman içi patikalardan devam ederek başlangıç noktasına
dönülmesi ile sona erer. Yaklaşık 5,50 km. olan yürüyüş güzergâhında ulaşılan yükseklik 1460
metredir.
Resim 1. Kardeşler Tepesi Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Kardeşler Tepesi

Rota güzergâhı çam ağaçları ile bezenmiş olup Sivas merkezdeki tek ormanlık alandır.
Kısa bir parkur olması sebebiyle günübirlik yürüyüşe (hiking) katılımı kolaylaştırmaktadır.
Yaban hayatını da barındıran ormanda zirvede bulunan kuş gözlem kulelerinden doğal
hayatı ve şehri izlemek keyif vericidir. Şehrin stresinden ve kalabalığından bunalan insanların
doğayla baş başa kalabileceği şehir merkezine en yakın parkurlardan birisidir. Kardeşler Tepesi
Yürüyüş güzergâhında karışılacağınız yabani canlılar; yaban domuzu, kurt, tilki, yaban tavşanı,
küçük ötücü kuşların tamamı bu kuş türlerinin yanında gece ve gündüz yırtıcıları da Kardeşler
Tepesinde görülmektedir. Parkurun zorluk derecesi: 2
Sivri Tepe Yürüyüş Rotası
Sivri Tepe Yürüyüş ve Tırmanış Parkuru, Sivas merkeze yakın ikinci parkuru
oluşturmaktadır. Toplam uzunluğu yaklaşık 5 km. olan parkurun başlangıç noktası Sivri Tepe
altı, bitiş noktası ise İşhan Köyü’dür. Günübirlik yürüyüş için oldukça elverişli parkurun
yüksekliği 1538 metredir. Doğa ile baş başa olmak ve şehri tepeden izlemek isteyenler için
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oldukça uygundur. İşhan köyünün doğu yakasında yer alan doğal duvar ise kaya tırmanışı için
oldukça uygundur. Parkurun zorluk derecesi: 2
Resim 2. Sivri Tepe Yürüyüş ve Tırmanış Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Sivri Tepe

Çeltek Dağı Yürüyüş Rotası
Sivas merkeze 30 km. uzaklığa sahip Çeltek Dağı 2067 m. yüksekliğe sahiptir. Çeltek
Dağı günübirlik yürüyüş parkuru Çeltek Köyü ile Çeltek Dağının kuzey bakısındaki yol
ayrımından başlamaktadır. Dik bir tırmanışla başlayan parkur dağ sırtından ilerlenerek ikinci
zirve ve sonrasında ormanlık alanın batı ucunun göründüğü patika yola kadar sürmektedir.
Bahsi geçen alana gelindiğinde iki farklı rota takip edilebilir. Bu rotalar orman içi patika yoldan
ya da ormanın kenarından dolaşılarak başlangıç noktasına kadar süren yürüyüşü içermektedir.
Resim 5. Çeltek Dağı Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Çeltek Dağı

Flora açısından; ormanlık alanda bazı kısımlarda çok sık bazı kısımlarda da seyrek olarak
dağılmış çam, meşe, kavak ve söğütlük alanlar vardır. Arazinin engebeli olması sebebiyle ekili
alanlar çok fazla değildir (Doğan, 2007: 7). Fauna açısından ise; tilki, kurt, yaban domuzu, ayı,
küçük ötücü kuşlar, gece ve gündüz yırtıcıları diğer bölgelerde görüldüğü gibi burada da
görülebilir (Eray Şimşek, kişisel görüşme, Aralık 2017). Parkurun zorluk derecesi: 4
Yıldız Dağı Yürüyüş Rotası
Yıldız Dağı’nda günübirlik takip edilebilecek iki farklı parkur belirlenmiştir. Bu
parkurlardan birincisi Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinden başlayarak 2552 m. olan zirvede
son bulmaktadır. Teleski hattının izlenmesi ve sonrasında P3 pistinin takibi yapılarak zirveye
ulaşılan bu parkur özellikle tesislerde bulunan otelde kalanların kolaylıkla kullanabileceği, doğa
ile baş başa kalabileceği ve doğa fotoğrafçılığı için oldukça uygun bir güzergâhtır. Parkurun
zorluk derecesi: 4
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Resim 3. Yıldız Dağı Yürüyüş Güzergâhı (1)

Kaynak: Google Earth Pro/Yıldız Dağı

Belirlenen ikinci parkur ise Yakupoğlan Köyü’nden başlayan ve sırt hattının takibi ile
süren ardından kayalık alanın geçilmesi ve tarihi yolun takibi ile zirveye ulaşılan yoldur. Diğer
parkura göre daha zor olan parkurda kış yürüyüşlerinde dikkat edilmesi gereken nokta kayaların
arasındaki boşlukların kar tarafından örtülmesi ve yürüyüş esnasında tehlikenin fark
edilememesi durumudur. Parkurun zorluk derecesi: 5
Resim 4. Yıldız Dağı Yürüyüş Güzergâhı (2)

Kaynak: Google Earth Pro/Yıldız Dağı

Yıldız Dağı flora açısından incelendiğinde; batı eteklerindeki ormanlar genel bitki
örtüsünü oluşturmaktadır. Dağın güneyinde ise Yıldız Gölet’i, şelalesi ve mağaraları yer
almaktadır.
Tecer Dağı Yürüyüş Rotası
2260 m yüksekliğe sahip olan Tecer dağı yürüyüş parkuru Tecer Köyü yol ayrımından
başlamakta ve belirli bir süre patika izlendikten sonra sırt takip edilerek zirveye ulaşılmakta,
aynı güzergâh izlenerek başlangıç noktasına dönülmektedir. Dağ sırtının takibi ile trekking
rotası da oluşturulabilir. İlginç jeolojik formu ve göllere bakan kış manzarası ile yürüyüş
yapanların beğenisini kazanan dağda flora açısından farklı bitki örtüleri görülmektedir.
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Resim 6. Tecer Dağı Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Tecer Dağı

Geniş alan kaplayan step topluluklarının yanında dağın güney yamacında meşe, ardıç ve
karaçam toplulukları; kuzey yamaçta ise, fındık ve sarıçamların egemenliğinde yayılış gösteren
yarı nemli orman sahası görülmektedir (Garipağaoğlu, 1994: 387). Yabani hayat açısından
incelendiğinde Sivas’ın sulak olmayan arazilerinin dışında görülen memeliler, kuşlar burada da
görülmektedir. Bölgede Yabankeçisi/Capra aegagrus sıkça görülmektedir (Eray Şimşek, kişisel
görüşme, Aralık 2017). Parkurun zorluk derecesi: 4
Kızıldağ Yürüyüş Rotası
Kızıldağ, Sivas ile Erzincan illeri arasında Kuzeybatı ve Güneydoğu yönlü uzanan 3015
metre yüksekliğindeki ve Kızılırmak’ın doğduğu dağdır. Kızıldağ, Karadeniz, Doğu Anadolu
ve İç Anadolu bölgelerinin ayrıldığı noktayı oluşturur. Kuzey yamaçları Karadeniz, doğu bakısı
Doğu Anadolu, güneybatı yamaçları İç Anadolu sınırlarındadır. Kızıldağ yürüyüş parkuru
Kızılmezra’dan başlayarak kuzey yönlü devam eden güzergâh meşcerenin solundaki patika ilk
sırta kadar izlenir ve sonrasında sırt hattından zirveye ulaşılır.
Resim 7. Kızıldağ Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Kızıldağ Sivas

Flora açısından Kızıldağ'ın kuzey yamaçları Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Bu
alanlarda iğne yapraklı ağaçlar ile geniş yapraklılardan menengiç ve meşe türlerinden oluşan
ormanlar görülür. Fauna açısından zengin olan bölgede Sivas ilinde görülen yabani hayvanlar
izlenebilir (Eray Şimşek, kişisel görüşme, Aralık 2017). Parkurun zorluk derecesi: 5
Emirhan Kayalıkları Yürüyüş Rotası
Sivas merkeze 20 km mesafedeki Emirhan Köyü’nün arkasında yer alan Emirhan
Kayalıkları yürüyüş yapacaklar için en ilginç güzergâh olacaktır. Merkeze olan yakınlığı ve
ilginç jeolojik yapısı bunun yanında fauna ve flora zenginliği bölgeyi yürüyüş parkuru için
çekici kılmaktadır. Jeomiras alanı olarak değerlendirilen Emirhan Kayalıkları görülmeye değer
bir tabiat varlığı olarak karşımıza çıkmaktadır (Ayaz, 2015: 50). Emirhan Kayalıkları halk
arasında Ballı Kayalar olarak da geçmektedir. Bu parkurun başlangıç noktası Emirhan
Köyü’nün 500 m. ilerisinde bulunan yol ayrımı ile başlar. Ekili alanların içerisinde yer alan
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derenin takibi sonrasında parkurun giriş kapısı denilebilecek kaya çatlağından ilerlenerek
çizilmiş olan kırmızı hat takibi ile zirveye ulaşılır.
Resim 8. Emirhan Kayalıkları Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Emirhan Kayalıkları

1780 m. rakıma sahip kayalıkların zirvesinde kültürel açıdan önemi olan oyma manastır
bulunmaktadır. Ayrıca zirvede bulunan manastırdan aşağı yaklaşık 70 m. olan dik kayaçtan
dağcılık faaliyetleri kapsamında inişler gerçekleştirilmektedir. Stresten arınmak ve doğa ile
başbaşa kalmak isteyenlerin tercih edeceği parkurda sarp kayalıklar arasında foto safaride
yapılabilmektedir. Bölge oldukça zengin flora ve faunası ile dikkat çekmektedir. Sivas’ta
bulunan tüm yaban hayvanlarının görülebileceği alanda özelikle Yabankeçisi /Capra aegagrus,
Puhu / Bubo bubo, Kırmızıgagalı dağ kargası / Pyrrhocorax pyrrhocorax, Sarıgagalı dağ kargası
/ Pyrrhocorax graculus görülebilir (Eray Şimşek, kişisel görüşme, Aralık 2017). Parkurun
zorluk derecesi: 5
Resim 9. Emirhan Kayalıkları Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Emirhan Kayalıkları

Gürlevik Dağı Yürüyüş Rotası
Gürlevik Dağı, Doğu-Batı doğrultusunda yaklaşık 12 km. uzanır. Dağ uzantısının
batıdaki genişliği 2 km. iken, doğuda 500 m.'ye kadar azalmaktadır. Dağın büyük bölümünün
aşınmaya dayanıklı sert kireçtaşından oluşması çok dik ve sarp alanlara neden olmuştur (İnan
ve İnan, 1990: 51). Rakımı 2688 metre olan Gürlevik Dağı en zor tırmanış rotası olarak
değerlendirilebilir. Gürlevik Dağı parkuru, Sivas ilinin Hafik ilçesine bağlı 68 km. uzaklıkta
bulunan Aktaş köyünden başlamaktadır.
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Resim 10. Gürlevik Dağı Yürüyüş Güzergâhı

Kaynak: Google Earth Pro/Gürlevik Dağı

Başlangıcında ve zirveye yakın bölgede eğim oldukça fazladır. Kış yürüyüşünde dikkat
edilmesi gereken zirveye giden sırtlarda oluşan kar balkonlarıdır. Sivas ilinde görülen fauna
Gürlevik Dağı’nda da görülebilir. Yabankeçisi /Capra aegagrus sıklıkla görülen memeli
türüdür. Parkurun zorluk derecesi: 6
SONUÇ VE ÖNERİLER
Doğal ve tarihi değerleriyle dünyanın her bölgesinden insanın ilgisini çeken Türkiye’de,
turizmin mevsimsel özellikten kurtulup on iki aya yayılmasında kış turizmi, mağara turizmi,
akarsu turizmi, tarım turizmi, hüzün turizmi, yayla turizmi ve macera turizmi gibi alternatif
turizm türlerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle gelişen ekonomilerde turizm
faaliyetlerinin, genel ekonomik yapı içerisindeki payının artmasında katkı sağladığı
bilinmektedir. Bu nedenle gelecekte alternatif turizm türlerine yönelik talebin artması turizmin
genel ekonomik yapıya daha fazla katkı sağlayacağını göstermektedir.
Sivas ili soğuk geçen kış mevsimi sayesinde kış turizmine yönelik önemli bir potansiyel
barındırmaktadır. Sivas’ta Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi gibi ciddi bir yatırımın
yapılması kış turizminde destinasyon çekiciliği yaratmak açısından önemli bir atılımdır. Bu
çalışmada Sivas ili için kış turizmi faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik kış yürüyüş
rotalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Sivas ilinin dağlarla çevrili olması ve yüksek rakımdan
dolayı kış aylarının karlı geçmesi bu anlamda önemli bir potansiyelin varlığını ortaya
koymaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma kapsamında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
 Sivas ilindeki kış yürüyüş rotalarına ait envanterin çıkarılması ve yetkili kurumlar
tarafından tanıtımının yapılması,
 Zorluk derecesi yüksek olan rotalar güzergâhında yeterli güvenlik tedbirleri ve
uyarılarının sağlanması,
 Sürdürülebilirlik kapsamında doğa tahribatını önlemek için yürüyüş rehberlerine
gerekli eğitimin verilmesi,
 Yürüyüş rotalarında yönlendirici ve bilgilendirici levhaların gerekli yerlere
konumlandırılması,
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada ve ülkemizde internet ve buna bağlı olarak sosyal
medya kullanımında önemli bir artış yaşanmıştır. İnternetin yaygınlaşması, bireylerin sosyal medya
platformları üzerinden herhangi ürün ve hizmet hakkında bilgi sahibi olmasına, bu ürünler hakkında
görüşlerini rahatlıkla ifade etmelerine olanak sağlamıştır. Bireyler ürün ve hizmet alımlarında sosyal
medya üzerindeki yorumları dikkate alarak, bu yorumlar doğrultusunda bir takım kararlar vermektedir.
Bireylerin kararlarında oldukça etkin olan sosyal medya, turizm işletmeleri açısından da son derece
önemlidir. Zira turistler tatil kararlarını vermeden önce sosyal medya üzerinde seyahat sitelerindeki
yorumları dikkate alarak tatillerini planlamakta ve satın alma kararı vermektedirler. Bu araştırmanın
amacı, kış turizmi destinasyonlarına yönelik seyahat tavsiye sitelerinde yapılan yorumlarının
incelenmesi ve bu yorumlardan olumlu ve olumsuz kodların belirlenerek başta Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi olmak üzere Türkiye’deki kış turizm merkezlerinin gelişimine katkı sağlayabilecek
öneriler geliştirmektir. Bu çerçevede, TÜRSAB turizm verilerine göre, Türkiye’deki 18 kış turizm
merkezine yönelik TripAdvisor üzerinde yer alan toplam 915 yorum incelenmiştir. İncelenen bu
yorumlar turistik ürünü oluşturan çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm imkanları ve imaj başlıkları altında
değerlendirilmiş olup, olumlu ve olumsuz kodlar şeklinde ifade edilmiştir. Yorumların içerik analizi
sonucunda 2.744 olumlu ve 918 olumsuz olmak üzere toplam 3.662 kod tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Kış Turizm Merkezi, E-Yorum, Sosyal Medya, TripAdvisor

A RESEARCH ON COMMENTS ABOUT TRAVEL ADVISORY SITES
FOR WINTER TOURISM DESTINATIONS
ABSTRACT
With the development of technology, there has been a significant increase in the use of the internet
and social media in the world and our country. The widespread of the Internet has allowed individuals
to have information about products and services through social media platforms and to express their
views easily. Individuals make a number of decisions in the direction of these comments, taking into
account the comments on social media in purchasing products and services. Social media, which is very
effective in the decisions of individuals, is also very important in terms of tourism businesses. For,
tourists make holiday decisions, they take into account the comments that are on social media, planning
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their vacation, and they are making a decision to buy. The aim of this study is to examine the comments
that made travel suggestion on site for discounted winter tourism and to develop proposals that may
contribute to the development of winter tourism centers in Turkey determining the positive and negative
codes, firstly Star Mountain Winter Sports tourism center. In this context, according to data TURSAB
tourism, situated on TripAdvisor,18 destinations for winter tourism centers in Turkey, have been
examined total of 915 reviews. These interpretations are evaluated under the titles of attraction,
accessibility, tourism facilities and image which constitute the touristic product and they are expressed
as positive and negative codes. As a result of the content analysis of the comments, a total of 3,666 codes
were identified, 2.744 positive and 918 negative.
Keywords: Destination, Winter Tourism Center, E-Comment, Social Media, TripAdvisor

GİRİŞ
İnsanlar tatil kararlarını verirken iç ve dış faktörlerden (aile/arkadaş tavsiyesi, önceki
deneyimler, reklam, sosyal medya, diğer pazarlama faaliyetleri vb.) etkilenmektedir. Bu
faktörler içerisinde sosyal medya son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Sosyal medya
kanallarından biri olan seyahat tavsiye siteleri, turistik ürün ve destinasyon seçiminde oldukça
etkin rol oynamaktadır. İşletmeler ve destinasyonlar bu seyahat sitelerinde yapılan yorumları
dikkate alarak turistlerin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapmaları hem işletmeler
açısından hem de destinasyonlar açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, kış turizm merkezine yönelik TripAdvisor üzerinden yapılan
yorumların değerlendirilmesi ve bu yorumlardan elde edilen sonuçlar neticesinde başta Yıldız
Dağı destinasyonu olmak üzere kış turizmi merkezleri için turistik ürünü oluşturan unsurlar
(çekicilik, ulaşılabilirlik,turizm imkanları, imaj) çerçevesinde öneriler geliştirmektir.
SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SEYAHAT SİTELERİ
İnternetin 1970’li yılların başlarında yaygınlaşmaya başladığı görülmüştür. 1990’lı
yılların sonuna doğru portal ve web siteleri gelişmiş (Vural vd., 2010) ve O'Reilly Media
tarafından 2004 yılında Web 1.0’dan Web 2.0’a geçişle birlikte (Biçen ve Cavuş, 2010)
YouTube, Facebook ve Wikipedia aracılığıyla sosyal medyaya ve kullanıcı tarafından üretilen
içeriğe büyük ilgi duyulmuş bu doğrultuda kullanıcı sayısında da artış görülmüştür (Heinonein,
2011). Bunun sonucunda ise hem tüketici hem de işletmeler Facebook, Twitter, Instagram gibi
sosyal paylaşım ağlarına daha fazla önem vermeye başladığı görülmüştür (Weinberg, 2009;
Kietzmann vd., 2011; Hacıefendioğlu, 2014).
Sosyal medya, tüketicilerin yaşamış oldukları deneyimleri paylaşabildikleri ve diğer
tüketicilerinde bu paylaşımlara istedikleri zaman yorum yapabildikleri bir iletişim ağıdır (Vural
vd., 2010). Diğer bir ifadeyle sosyal medya, kullanıcıların kendi isteklerine göre oluşturmuş
oldukları içerikleri paylaşmalarına yarayan sanal topluluktur (Kim vd., 2010). Sosyal medya
gücünü, hiçbir aracı olmaksızın insanların iletişim kurmasını sağlayarak bilgi paylaşımı
yapılabilmesi, bilgilerin çok hızlı bir şekilde hedef kitleye ulaştırılabilmesi, tüketicilerin bu
bilgiler hakkındaki fikir ve düşüncelerini öğrenilebilmesi ve bu sayede hedef kitleyi tanıma
imkânı vermesinden almaktadır (Boyd, 2007; Babacan vd., 2011; Eröz ve Doğdubay, 2012;
Koçak, 2012; Hvass ve Munar, 2012; Özdemir ve Köksal, 2013; Eryılmaz ve Zengin, 2014;
Battallar ve Cömert, 2015).
Günümüzde sosyal medya her kesimden insana hitap etmekle birlikte tüketicilerin istek
ve ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Sosyal medya sayesinde tüketiciler daha önce yaşamış
oldukları olumlu veya olumsuz deneyimleri paylaşabilmekte, diğer tüketicilere tavsiyelerde
bulunabilmektedir. Bu sayede bireyler sosyal medya sayesinde kendilerini daha rahat ifade
edebilme imkânı yakalamış, daha sosyal bireyler olma yolunda ilerleme kaydetmiş (Koçak,
2012) ve tüketici tipleri değişmeye başlamıştır (Eryılmaz ve Zengin, 2014). Her geçen gün artan
ürün çeşitliliği nedeni ile tüketicilerin kafası karışmakta (Keskin ve Baş, 2015) ve daha doğru
bir karar verebilmek için internet ve sosyal medya aracılığı ile teknolojideki gelişim ve
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değişimleri rahatlıkla takip edebilmektedir (Larson, 2009). Günümüzde işletmelerin yapmış
oldukları reklam faaliyetleri, fiyatlandırmalar ve sosyal medyada diğer tüketicilerin yapmış
oldukları olumlu veya olumsuz yorumlar tüketicilerin davranışlarını (Clemons, 2009; Toksarı
vd., 2014) ve o işletmenin ya da ürünün popülaritesini büyük oranda etkilemektedir (Cote ve
Pybus, 2007). Bugün hali hazırda genç veya yaşlı fark etmeksizin milyonlarca tüketici sosyal
medyayı kullanmaktadır (Pempek, vd., 2009; Kara ve Coşkun, 2012; Kim vd., 2010). Artık
tüketiciler herhangi bir problemle karşılaştığı zaman işletmeden ziyade diğer tüketicilere
başvurmaktadır (Akyüz, 2013).
Tüketici nezdinde ticari kaygı ile hareket eden işletme personelinin yorumlarından ziyade
ürünleri veya hizmetleri daha önce deneyimlemiş ve tavsiyelerde bulunan kişilerin yorumları
daha güvenilir, (Park ve Kim, 2008; Zhang vd., 2010; Woodall ve Colby, 2011) güncel ve
eğlenceli olarak görülmektedir (Gretzel ve Yoo, 2007). Sosyal medyanın güvenilir, hızlı, güncel
ve maliyetinin düşük olması (Yegen, 2013) bir avantaj olarak görülürken hıza bağlı olarak
olumsuz haber ve olaylarında hızla yayılması, insanların istedikleri doğru bilgilere ulaşma
aşamasında zorluk çekmeleri dezavantaj olarak görülmektedir (Öztürk ve Talas, 2015).
Turistik destinasyon seçiminde, tüketicilerin başvurdukları oldukça fazla sayıda seyahat
tavsiye sitesi olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında, Tripadvisor, WAYN, Tripwolf,
Travelblog, Trivago (Milanoa vd., 2011: 4), Expedia, Yahoo Travvel Planner, Booking.com,
Hotels.com, en çok kullanılan seyahat tavsiye siteleri olarak bilinmektedir. TripAdvisor, 7
milyonun üzerinde konaklama yeri, havayolu şirketi, gezilecek yer ve restoranı kapsayan 500
milyonu aşkın yorum ve görüşün bulunduğu seyahat sitesidir (TripAdvisor, 2017). TripAdvisor
aracılığı ile kullanıcılar işletme veya destinasyona yönelik düşünce ve yorumlarını kolaylıkla
paylaşabilmekte ve puanlama yapabilmektedir (Miguens vd., 2008). Turizm sektöründe
bireyler turistik ürünü satın almadan önce sosyal medyadan ve seyahat sitelerinden büyük
ölçüde yararlanmakta ve bu da seyahat tercihlerini etkilemektedir (Yoo ve Purifoy, 2007; Xiang
ve Gretzel: 2010; Ye vd., 2011; Aymankuy vd., 2013; Ayeh vd., 2013; Aydın, 2016). Öyle ki,
bu sosyal medyanın turizm faaliyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmış
çalışmalarda çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan biri; tatile çıkmak isteyenlerin
%44’ü sosyal medya üzerinden bilgi toplamakta, %50’si seyahat uygulamaları indirmekte, bu
kişilerin %25’i tatil sonunda %20’sinin tatilleri esnasında sosyal medya kanalları üzerinde
yorum, fotoğraf veya video paylaşmaktadırlar (Živković vd., 2014).
KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi, kar şartlarının ve eğim alanlarının uygun olduğu bölgelere yılın belli
dönemlerinde kış sporlarını yapmanın yanında konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme ve
gezme-görme gibi aktiviteleri de içine alan spor faaliyetlerinin ağırlıklı olduğu turizm çeşididir
(Doğaner, 1997; Flagestad ve Christine, 2001; İlban ve Kaşlı 2008). Kış turizmi, karlı ortamlara
bağlı bir takım faaliyetleri kapsadığı için belli yükseklik ve eğime sahip alanlarda kayak,
yürüyüş, tırmanış gibi aktivitelerin yapılabilmesine olanak sunmaktadır (Baki, 2008). Kış
turizmi yapılacak alanların yeterli ölçüde kar alabilmesi, karın kalitesi, kalınlığı ve karın yerde
kalma süresinin uzun olması oldukça önemli unsurlardır. Bu özelliklere sahip alanlar kış turizmi
için ideal alanlar olarak değerlendirilmektedir (Aytaç vd., 2014). Ayrıca, turistlerin fiziki
olanakları kolaylaştırıcı tesisler (kayak pistleri, telesiyej, teleferik vb.), konaklama, yeme-içme
ve ulaşım imkanlarının çeşitliliği bölgenin kış turizmi potansiyeli açısından gelişmesine katkıda
bulunur (Mursalov, 2009; Ağger, 2011; Koşan, 2013). Bu olanakların yanında turistleri
eğlendiren aktivite olanaklarının olması müşteri memnuniyeti için oldukça önemlidir
(Türkdoğdu, 2010).
Kış turizmine karşı oluşan ilgi her geçen yıl artmakla birlikte, aslında bir turistik ürün
olarak uzun yıllardan beri dünya turizminde varlığını sürdürmektedir. Dünyada 2012 yılı
itibariyle 80 ülkede, 2110’a yakın kış turizmi merkezi bulunmakta olup, kış turizmine katılan
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turistlerin sayısının 400 milyon olduğu ifade edilmektedir. Kış turizmi alanında en fazla ilgi
çeken ülkelerin başında Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, ABD ve Kanada yer alırken bu
ülkeleri sırasıyla Doğu Avrupa ülkeleri ile Çin takip etmektedir. Türkiye kış turizmi alanında
gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer almaktadır (Altaş vd., 2015). Türkiye’de kış turizmi,
1930’lu yıllarda Bursa Uludağ’da başlamış, 2000’li yıllarda birçok ilde yeni kış sporları
merkezleri oluşturularak ülke çapında yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Doğu Anadolu ve
Doğu Karadeniz bölgeleri kış turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli bölgelerin başında
gelmektedir. Türkiye’de kış turizminin gelişmesi, turizm ürünün çeşitlenmesine, mevsimsellik
ve bölgesellik sorunlarının azalmasına (Türkdoğdu, 2010), personel istihdamının yıl boyu
devam etmesine (Türkeri, 2014) ve ülke ekonomisinin iyileşmesine katkı sağlamaktadır
(Demiroğlu vd., 2016). Türkiye’de kış turizmine yönelik iç talep profili incelendiğinde;
ziyaretçilerinin %80’inin konaklamalı, %20 ise günübirlik seyahatler şeklinde kış turizmine
yöneldikleri görülmektedir. Konaklamalı ziyaretçilerin %75’i sporcu turistler, sporcu turistlerin
%30’u ise yeni başlayanlardan oluşmakta olup, ağırlıklı olarak genç, bekâr, orta gelirli ve
çocuklu aileler olduğu görülmektedir (Ayaz ve Apak, 2017).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, kış turizmi merkezi olarak adlandırılan cazibe merkezleri hakkında
yapılan yorumların incelenerek olumlu ve olumsuz görüşlerin derlenmesi ve bu yorumlar
ışığında özellikle 26.07.2010 tarihinde resmi olarak “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan
edilen ve 15.09.2013 tarihinde temeli atılan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi olmak
üzere kış turizm merkezlerinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik öneriler sunmaktır. Veriler,
aylık ortalama tekil ziyaretçi sayısı 390 milyona ulaşan ve dünyanın en büyük seyahat sitesi
olan TripAdvisor’dan elde edilmiştir (TripAdvisor, 2017). TripAdvisor üzerinden alınacak
yorumlar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin turizm verilerinde “Kar Turizmi
Merkezleri” başlığı altında yer alan 18 merkeze (TÜRSAB, 2017) yönelik yorumlar olarak
sınırlandırılmıştır. Burada belirtilen 18 merkez için öncelikle TripAdvisor üzerinde genel bir
araştırma yapılmış ve 8 merkez için herhangi bir yorum yapılmadığı görülmüştür. Böylece
araştırmanın örneklemini 10 turizm merkezi için yapılan toplam 915 yorum oluşturmuştur.
Elde edilen 915 yorum içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, Yıldırım ve
Şimşek (2004)’in de belirttiği daha önceden belirlenmiş kavramlara (temalara) göre yapılan
kodlama yöntemi izlenmiştir. Bazı nitel araştırma kaynaklarında araştırmaya başlamadan önce
kategorilerin belirlenmesi önerilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Buradan hareketle, ilk
aşamada literatürde yer alan turistik ürünü oluşturan unsurlar ve bu unsurlara ait alt
kavramlardan oluşan kod listesi (Tablo 1) hazırlanmıştır. Literatür incelendiğinde, turistik
ürünü oluşturan unsurlar açısından araştırmacıların farklı yaklaşımlarda bulunduğu
görülmüştür. Hacıoğlu ve Avcıkurt (2008), Gürbüz (2002), turistik ürünü oluşturan unsurları
çekicilik, ulaşılabilirlik ve turizm işletmeleri (imkanları) olarak ele almıştır. Demirtaş (2003)
ve Gündoğdu Aksungur (2008), çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri (imkanlar), imaj ve
fiyat olarak sınıflandırmıştır. Kozak (2006), Aktaş ve Batman (2010), Çoban ve arkadaşları
(2017) ve Garda ve arkadaşları (2017), çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri (imkanları),
etkinlikler ve imaj olarak gruplandırmıştır. Arslan (2008) temel kaynak ve çekicilikler,
geliştirilmiş kaynaklar, destek faktörler ve niteliksel belirleyiciler olarak dört başlık altında
toplamıştır. Çalışmamızda ise, turistik ürünü oluşturan unsurlar çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm
imkanları ve imaj olmak üzere 4 başlık altında incelenmiştir.
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Çekicilik

Doğal Güzellikler
Kar Kalınlığı ve Kalitesi
Temiz Hava
Etkinlikler
Doğa-Tesis Uyumu
Doğa Olayları
Çevre Temizliği
İklim Şartları
Kolay Ulaşım
Alternatif Yol
Toplu Taşıma Sistemi
Yol İşaret ve Levhaları
Trafik Akışı
Şehre Yakınlık
Yol Durumu

Temalar

Turizm İmkanları

Alt Kavramlar

İmaj

Temalar

Ulaşılabilirlik

Tablo 1. Temalar ve Alt Kavramlardan Oluşan Kod Listesi
Alt Kavramlar
İşletme Çalışanları
İşletme Fiyatları
Teknolojik Donanımlar
Ekipmanlar
Piste Yakınlık
Kayak Eğitimi
Açılış-Kapanış Saatleri
İşletme Sayısı ve Çeşidi
Alternatif Yiyecek ve İçecekler
Her Yaşa Hitap Etme
Uyarı-Bilgi Levhaları
Sunulan Hizmetler
Güvenilirlik
Benzerleriyle Kıyaslama
Tercih Edilebilirlik
Kalabalık Olma
Her Kesime Uygunluk
İşlevsellik
Konum

İkinci aşamada hazırlanan kod listesine bağlı olarak yorumlar içerisinde yer alan cümleler
tek tek analiz edilmiştir. Bu aşamada, ilk olarak kelime/cümlelerin hangi kod altında ele
alınacağı ve bu kodların kış turizmi merkezi açısından olumlu ya da olumsuz olma durumu
belirlenmiştir. Analiz esnasında önceden saptanmış temalara ilişkin kodların tekrar sıklığı
hesaplanmış ve yüzdelere indirgenme işlemi yapılmıştır. Analiz sonucunda 2744 olumlu ve 918
olumsuz olmak üzere toplam 3662 kod elde edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLANMASI
Kış Turizmi merkezlerine yönelik yapılan yorum sayıları ve yorumlarda elde edilen
olumlu, olumsuz ve toplam kod sayıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 2. TripAdvisor üzerinde Kış Turizm Merkezlerine Yönelik Yapılan Yorumların İçerik
Analizi
Kış Turizmi Merkezleri*

Toplam
Yorum
Sayısı

Olumlu Kod

Olumsuz
Kod

Toplam Kod
Sayısı

N
%
N
%
N
%
49
58
42
100
Bolu – Kartalkaya
109
78
187
111
64
36
100
Bursa – Uludağ
382
211
593
100
90
10
100
Erzurum – Palandöken
358
39
397
385
84
16
100
Kayseri – Erciyes
1118
209
1327
112
61
39
100
Kocaeli – Kartepe
332
208
540
39
65
35
100
İzmir – Ödemiş – Bozdağ
90
48
138
59
79
21
100
Isparta – Davraz
182
49
231
17
64
36
100
Ankara – Elmadağ
47
26
73
17
71
29
100
Antalya – Saklıkent
59
23
82
26
71
29
100
Kastamonu – Ilgaz
67
27
94
* TÜRSAB turizm verilerinden elde edilen kış turizm merkezleri ile sınırlandırılmıştır.

Tablo 1’e bakıldığında, değerlendirilen 10 kış turizmi merkezleri içerisinde en yüksek
olumlu yorum % 90 ile Erzurum- Palandöke’e yapılırken, en yüksek olumsuz yorum ise % 42
oranı ile Bolu- Kartalkaya’ya yapıldığı tespit edilmiştir.
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Tablo 3. TripAdvisor Üzerinde Kış Turizm Merkezlerine Yönelik Yapılan Yorumların
Temalara Göre Dağılımı
Temalar
Çekicilik
Ulaşılabilirlik
Turizm İmkanları
İmaj
Toplam

Olumlu Kod
N
%
89
811
81
313
67
1355
77
265
75
2744

Olumsuz Kod
N
%
11
104
19
72
33
661
23
81
25
918

Toplam
N
%
100
915
385)
100
100
2016
100
346
100
3662

Tablo 2’de turistik ürünü oluşturan 4 temel unsura göre kış turizmi merkezlerine yönelik
yorumlardan elde edilen kodların dağılımı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında; çekicilik
unsuru için 811 olumlu 104 olumsuz olmak üzere toplam 915 kod tespit edilmiştir.
Ulaşılabilirlik unsuru için 313 olumlu 72 olumsuz olmak üzere toplam 385 kod elde edilmiştir.
Turizm imkanları unsuru için 1355 olumlu 661 olumsuz olmak üzere toplam 2016 kod elde
edilmiştir. Son olarak imaj unsuru için 265 olumlu 81 olumsuz olmak üzere 346 kod tespit
edilmiştir.
Tablo 4. TripAdvisor üzerinde Sivas İline Yönelik Yönelik Yapılan Yorumların Sayısal
Verileri
Ana Başlık
Oteller
Gezilecek Yerler
Restoranlar
Toplam

Alt Başlık
14
87
108
209

Yorum Sayısı
663
521
788
1972

TripAdvisor seyahat tavsiye sitesi üzerinde Sivas iline yönelik açılmış olan başlık ve
yorum sayıları Tablo 3’te verilmiştir. Sivas ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 14 otel için
663, 108 restoran için 788 ve Sivas ili sınırları içerisinde gezilmesi ve görülmesi gereken 87
yer/mekan için 521 yorum olmak üzere toplamda 1972 yorum olduğu görülmektedir. Bu
yorumlar içerisinde yalnızca 2 adet yorum “Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi” başlığı
altında yer almıştır.
TripAdvisor sitesi üzerinde Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ne yönelik yapılan 2 yorum
incelendiğinde; şahsi araca sahip olmayanlar için dolmuşlarla ulaşımın sağlanabildiği, şahsi
araç ile gitmek isteyenler için ise ulaşımın zor olmadığı fakat yolun belirli bir kısmının kötü
durumda olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca kayak sporuna yeni başlayanlar için imkanların
yeterli olması, kiralık ekipmanların temin edilebildiği ve alternatif pistlerin olduğu
belirtilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde turistik ürün çeşitleri artmış ve bu artış turistlere birçok alternatifi
değerlendirme ve seçme şansı tanımıştır. Dolayısıyla turistler seçimlerini başka bir işletmeye,
başka bir acentaya, başka bir tatil yöresine, başka bir kış turizm merkezine yönelik
yapabilmektedirler. Bu sebeple işletmelerin, yerel yönetimlerin, turizm merkezleri idarelerinin
pazarladıkları turistik ürünü turistlerin beklenti ve isteklerine göre şekillendirmeleri zorunlu bir
hal almıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise turistlerin düşüncelerinin iyi tespit edilmesi, elde
edilen bilgiler ışığında stratejiler geliştirilmesi ve planlamaların yapılması, eksik, yanlış ya da
aksayan tutum, davranış ve uygulamaların önüne geçilmesi gerekmektedir.
Bu aşamada turistlerin beklenti ve isteklerini saptamak adına en hızlı ve en kolay
yollardan biri sosyal paylaşım platformlarında yapılan yorumları dikkate almaktır. Potansiyel
turistler için güvenilir ve tarafsız olarak yapıldığı düşünülen bu yorumlar, bireylerin turizm
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merkezleri içerisinde bulunan birimlere yönelik beklenti ve istekleri açıkça dile getirme
biçimidir. Ayrıca, elde edilen verilerin sistematik bir şekilde analiz edilmesi, beklenti ve
isteklerin doğru şekilde saptanması açısından önemlidir. Araştırmamızda elde edilen yorumlar,
turistik ürünü oluşturan unsurlara göre ele alınarak analiz edilmiştir. Analiz sonunda yapılan
çıkarımlar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.
Özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonların kış turizm merkezlerinde yapılması bu
merkezlerin tanıtımı ve talep görmesi açısından potansiyel turistlerin ilgisini çekmektedir.
Ayrıca günübirlikçiler için ayrılan alanların olması da bir diğer çekicilik unsurudur. Bunların
yanında merkezlerin sahip oldu doğal güzellikler ve manzara da turistleri etkileyen diğer
çekicilik unsurlarıdır.
 Kış turizm merkezlerinde yapılacak organizasyonların katılımcıların beklenti ve taleplerini
karşılayacak şekilde organize edilmesi ve bu organizasyonların sayısının artırılması kış
turizmi merkezlerine olan talebi artıracaktır.
 Ayrıca günübirlikçiler için, doğal güzelliklerin dokusuna zarar vermeyecek şekilde piknik
alanlarının oluşturulması hem yöre halkını hem de turistlerin sürekliliği artırmak için
yapılabilecek bir diğer uygulamadır.
 Doğal güzelliklerin arkaplana atılmaması için, tesis-doğa bütünlüğünü bozacak
yapılaşmadan uzak durulmalıdır.
Ulaşım, kış turizmi merkezlerinin tercih edilebilirliğinde çok önemli rol oynamaktadır.
Şehir merkezlerine yakınlık, alternatif ulaşım olanaklarının bulunması gibi unsurlar bu
merkezlere gelen turist ve günübirlikçiler için büyük önem arz etmektedir. Merkeze ulaşımın
yanısıra, kış turizmi merkezi içerisinde yer alan birimler arasındaki ulaşım imkanları da bazı
turistler için büyük öneme sahiptir.
 Ulaşımın güvenle sağlanması konusunda başta yerel yönetimlerin hassasiyet göstermesi
gerekmektedir. Özellikle bu merkezlere olan talebin kış mevsiminde artış gösterdiği dikkate
alındığında ulaşımın mağduriyete sebep olmayacak şekilde sağlanması için gerekli emniyet
önlemlerinin alınması hayati önem taşımaktadır.
 Yol yapım çalışmalarının gerekli olduğu durumlarda ise ulaşımın aksamayacağı şekilde
planlama yapılmalıdır.
Turistlerin genel olarak bir tatilden en büyük beklentisi dinlence ve eğlence imkanlarının
olmasıdır. Bu noktada kış turizm merkezlerinde uygun fiyatlı ve tüm ihtiyaçlarını şehir
merkezine inmeye gereksinim duymadan temin edebilecekleri işletmelerin olması birçok
kişiye cazip gelmekte ve tercih sebebi olabilmektedir. Özellikle kış turizm merkezlerinin
çocukların da eğlenebileceği alanlara sahip olması ve farklı kesimden insanların beklenti ve
isteklerine cevap verilebilmesi turistlerin destinasyon tercihini önemli oranda etkilemektedir.
Aynı zamanda, kış turizmi merkezi içerisinde rahatlıkla ekipman kiralanabilecek işletmelerin
olması, bu ekipmanların hijyenik ve güvenli olması da turistlerin dikkat ettiği bir diğer husustur.
 Buradan hareketle, bu merkezlerde faaliyet gösteren işletmeler, her kesimden turistin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermeyi amaçlamalıdır.
 Kış turizmi merkezlerinde kiralanan ekipmanların yeterli sayıda bulundurulması ve bu
ekipmanların hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 Teleferik, telesiyej ve teleski gibi mekanik ekipmanların düzenli aralıklarla bakımları ve
güvenlik kontrolleri eksiksiz yapılmalıdır.
İmaj açısından bakıldığında; turistlerin kış turizm merkezi imajını etkileyen birçok unsur
vardır. Bu unsurlar kimi zaman merkezin yönetiminden kimi zaman merkezin sınırları
içerisinde veya çevresinde bulunan işletmelerin uygulamalarından kaynaklanan kimi zaman da
yöre halkının turistlere karşı tutumundan kaynaklanan olumlu veya olumsuz bir takım tutum ve
davranışlardır. Çeşitli ünitelerden oluşan kış turizm merkezleri, bu ünitelerden herhangi birinde
yaşanan ve istenmeyen bir durumun bütün merkeze mal edilmesinden kaynaklanan olumsuz
imaj algısı ile her an karşı karşıyadır. Örneğin kış turizmi merkezi içerisindeki bir işletmenin
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fiyatlarını yüksek tutması merkezin tamamına mal edilebilmekte ve pahalı bir merkez olarak
anılabilmektedir.
 Bunun önlenmesi için merkez içerisinde ve çevresindeki bütün birimlerin bilinçlendirilmesi
ve bütüncül bir yaklaşımın benimsenerek olumsuz imaj algısı yaratacak davranış ve
uygulamaların önüne geçilmesi gerekmektedir.
 Özellikle işletmelerin sınır birim elemanlarının turistlere karşı tutumlarının olumsuz işletme
imajına sebebiyet vermemesi adına eğitimlerin verilmesi ve turiste karşı tutumlarda titiz
davranmaları telkin edilmelidir.
Çalışma sonunda geliştirilen öneriler, hem incelenen/incelenmeyen kış turizm merkezleri
için hem de gelişim sürecinde olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi için geçerlidir.
Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak bu merkezlerde eksik ya da yanlış yapılan uygulamaların
belirlenerek iyileştirme yoluna gidilmelidir.
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ÖZET
Günümüzde hızla ilerleme ve yaygınlaşma gösteren sosyal medya, bireylerin yanında sektörlerin
de kullanımına etki göstermeye başlamıştır. Sosyal medyadan etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü
olmakla birlikte; günümüz internet teknolojisinde ziyaretçi tutumlarının saptanmasına sosyal medya
ağlarının etkisi büyük olmaktadır. Bu sebeple de turizm işletmeleri sosyal medya araçlarını aktif bir
şekilde kullanarak ziyaretçileri etkileyen faktörleri daha yakından gözlemleyebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı; kış turizminin yapıldığı yeni bir merkez olan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezine gelen ziyaretçilerin sosyal medya ağlarındaki görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla
birlikte doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmış; Facebook, Tripadvisor, Instagram, Foursquare
ve Google gibi sosyal medya ağlarının Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi sayfalarından elde edilmiş
ziyaretçi görüşleri analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirilip, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi yöneticilerine öneri olarak sunulmuştur. Ayrıca çalışmada, Sivas Yıldız Dağı Kış
Sporları Turizm Merkezine gelen ziyaretçilerin sosyal medya ağlarındaki görüşlerinin analizine yönelik
benzer bir çalışma bulunmaması sebebiyle literatüre katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Sosyal Medya Ağları, Turizm İşletmeleri, Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi.

WINTER TOURISM ON SOCIAL MEDIA: SIVAS YILDIZ MOUNTAIN
WINTER SPORTS TOURISM CENTER EXAMPLE
ABSTRACT
Today, social media, which is rapidly progressing and widespread, has started to influence the
usage of the sectors beside the individuals. One of the sectors influenced by social media is the tourism
sector, and the influence of social media networks is great in determining visitor attitudes in today's
Internet technology. In this way, tourism establishments are actively able to use social media tools to
observe more closely the factors that influence visitors.
The purpose of this study is to identify the opinions of the visitors of Sivas Yıldız Mountain
Winter Sports Tourism Center, which is a new center for winter tourism in Sivas, on social media
networks. For this purpose, the document review technique was utilized; Visitors' opinions from Sivas
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Yıldız Mountain Ski Center pages of social media networks such as Facebook, Tripadvisor, Instagram,
Foursquare and Google have been analyzed. The research findings were evaluated and presented to the
administrators of Sivas Yıldız Mountain Winter Sports Tourism Center as a suggestion. In addition, with
this research, it is also aimed to contribute to the literature since there is no similar study to analyze the
opinions of the visitors of Sivas Yıldız Mountain Winter Sports Tourism Center on social media
networks.
Keywords: Winter Tourism, Social Media Networks, Tourism Establishments, Yıldız Mountain Winter
Sports Tourism Center.

GİRİŞ
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde sosyal medya, sadece bireye ve toplumlara değil,
iş dünyasına ve birçok sektörün işleyişine etki etmektedir. Turizme yönelik paylaşımlar
ziyaretçileri kendine çekmekte ve turistik tüketime hizmet etmektedir (Akyol ve Arıca,
2016:140). Kişilerin yaşamlarında internetin sunduğu yeniliklerden biri olan sosyal paylaşım
siteleri, bireylerin şahsına ilişkin kullanıcı profili kurarak dünyada ve Türkiye’de her yaş
grubundan insanlar tarafından kullanılmaya açıktır (Albayrak, 2012:61). Bu sayfalara üyelik
kaydı olan insanlar, deneyimlerini ve anılarını paylaşmakta, başka insanlarla iletişime
geçmektedir.
Bilgiye ulaşmayı sağlayan sosyal medya, benzer deneyimi daha önce deneyimlemiş
kişilerin fikir ve görüşleri ile birçok görseli bir bütün olarak aktarabilmesi sebebiyle turistik
ürün tercihinde etkinliğini arttırmaktadır (Dalgın ve Oruç, 2015:164). Bu bağlamda
ülkemizdeki turizm sektörü gibi birçok sektör de kendi işletmelerine ait sayfalar kurarak birçok
insanın fikirlerini paylaşmasına fırsat sağlamakta, ürün ve hizmet tanıtımını yapmakta ve sosyal
medya ağlarını pazarlama politikası olarak kullanmaktadır (Özdemir, 2007). Bu ağlarda yer
alan olumluluk bildiren yorumlar işletmelerin diğer rakiplerine karşı güçlü olmasını sağlarken,
eleştiriler karar vericileri olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bağlamda işletmeler kendilerine
yapılan bu yorumları göz önünde bulundurup, eksikliklerini görerek işletmelerini geliştirme
yoluna gitmektedirler (Güzel, 2012:314).
Bu çalışma, kış turizmi için önceden belirlenmiş olan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi’ne gelen ziyaretçi görüşlerinin, doküman incelemesi yöntemiyle olumlu ve
olumsuz yönden değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu görüşler Facebook, Tripadvisor,
Instagram, Foursquare ve Google gibi sosyal medya ağlarının Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi
sayfalarından elde edilmiş ve içerikleri ortaya konulmuştur.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Sosyal Medyanın Turistik Destinasyonlara Etkisi
Sosyal medya, hedef kitlenin katılımıyla, geliştirilebilir, etkileşimli, içinde barındırdığı
topluluklar ile bu toplulukları birbirine bağlayan çevrimiçi iletişim kanalları olarak
tanımlanmaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012:135). Diğer bir tanımla sosyal medya, web 2.0
teknolojileri üzerine kurulmuş daha yoğun sosyal etkileşim sağlayarak topluluk oluşumuna ve
bu topluluklarla işbirlikli proje başarmayı sağlayan web siteleri olarak bilinmektedir (Köksal
ve Özdemir, 2013:325). Web 2.0; genel olarak kullanıcının içeriğe müdahale etmesine izin
veren siteler olarak tanımlanmaktadır (Eryılmaz ve Zengin, 2014a:44). Web 2.0’ın turizme
yönelik tanımlanması ile ortaya çıkan Seyahat 2.0 kavramı; turizm sektöründe en çok tartışılan
konulardan olan; seyahat planı, turistik destinasyonlar ve bunların yanında otel yorumları, tur
rehberleri ve restoran için yapılan önerileri yöneterek trend haline gelmiştir (Güzel, 2012:313).
Genel olarak sosyal medyanın özellikleri, sürekli güncellenebilme, birden fazla kullanıma
açık olma, sanal paylaşıma imkân sağlama vb. olarak bilinmektedir. İnsanlar günlük
düşüncelerini sosyal medyada yazıp tartışabilmekte ve yeni fikirlerini burada sunabilmektedir
(Vural ve Bat, 2010:3349). Kristina Lerman, sosyal medya sitelerinin ortak dört özelliğini
vurgulamaktadır (Akyol, 2015:100);

353

354

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas



Kullanıcılar, sosyal medyada yeni içerik yaratma veya olan içeriğe katkıda bulunma yoluna
giderler.
 Kullanıcılar, etiketli içerikleri kullanarak içeriklere ekleme yaparlar.
 Kullanıcılar, içeriğin gelişmesini oylayarak veya kullanarak gerçekleştirirler.
 Kullanıcılar diğer kullanıcıları tespit ederek aynı ilgi alanlarına sahip arkadaşlarıyla sosyal
ağlar oluştururlar.
Sosyal medyada, bir markaya yapılan paylaşımların içeriği, olumlu ya da olumsuz şekilde
olabilmektedir. Bu bağlamda, yöneticiler sosyal medyada bulunmanın potansiyel riskleriyle
birlikte, sosyal medyada bulunmamanın riskli olduğunu da göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu
sebeple işletmeler başarı sağlayan sosyal medya stratejilerinin yanında, başarısının
sürdürülebilir hale gelmesini de sağlamalıdır (Barutçu ve Tomaş, 2013:10). Ayrıca işletmeler
de kendilerine gelen olumsuz yorumları başka internet sitelerinde görmek yerine işlemelerinin
sosyal paylaşım sayfalarında görmeyi tercih ederek; müşteri şikayetlerinin piyasaya
yayılmadan önce önlem alınmasına ve giderilmesine olanak sağlamaktadır (Binbaşıoğlu vd,
2015:90). Olumsuz görüşleri önemseyen ve değerlendiren işletmeler ise (Güzel, 2012:315);
 Marka imajının ve itibarının korunması,
 Müşterinin kendisini değerli hissetmesinin sağlanması,
 Müşteri kaybının önlenmesi,
 Olumlu ağızdan ağza iletişimin sağlanması,
 İşletmenin eksikliklerini keşfederek çözümleme çabasına girmesiyle pazarlama
politikasının gelişimi gibi avantajları elde etmektedirler.
Sosyal medya, diğer sektörlerdeki işletmeler gibi turizm sektöründeki işletmeler
açısından da önemli role sahip olmakla birlikte bilgi arama, karar verme davranışlarını etkileme,
turistik tanıtım, tatil deneyimlerinin sosyal paylaşımı gibi hususların gerçekleşmesine olanak
sağlamaktadır (Aktan ve Koçyiğit, 2016:68). Sektörde bulunan firmalar yeni iletişim
teknolojilerinin etkisiyle rekabet ortamına uyum sağlamaya özen göstermektedir. Bu sebeple
turizm sektöründeki firmalar, turistlerin bu yeni davranışsal eğilimlerinden dolayı kendilerini
yenilemekte, sosyal medyada daha fazla aktifleşerek, çeşitli pazarlama ve halkla ilişkiler
stratejileri geliştirme çabasına girmektedirler (Eşitti ve Işık, 2015:18). Bu turizm firmaları
Facebook, Instagram, Google, Foursquare, Twitter ve bloglar gibi sosyal medyanın değişik
ağlarını kullanarak hedef kitlelerine ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Tripadvisor ve
Booking.com gibi web siteleri de tatil yapmak isteyenlere seyahat edilecek bölgeler, konaklama
türleri, havayolu şirketleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve popüler mekanlar üzerine bilgi
vermektedir. Bunun yanında bilgilerin tatilciler tarafından çoğaltılarak tartışmaya açılmasına
olanak sağlamaktadır (Çiftçi, 2016:548).
Sosyal medya tüketici ve işletme arasında iletişimi arttırarak, işletmeler için maliyetsiz
tanıtım ve satış yapılabilen bir ortam haline gelmiştir. Bu bağlamda işletmeler hedef kitleleriyle
arasındaki bağları kuvvetlendirmek için, takipçilerinin yorumlarına izin vererek ve dikkate
alarak müşteri taleplerine yanıt vermelidirler (İbiş ve Batman, 2016:388). Genel olarak, turizm
işletmeleri iletişim alışkanlıklarının değişime uğramasını sağlayan sosyal medyayı aşağıdaki
amaçları gerçekleştirmek için kullanmaktadır (Eryılmaz ve Zengin, 2014b:48);
 Etkileşimin fazla olduğu bir iletişim yoluyla rekabette farklılık oluşturmak,
 Şikâyet takibini en hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
 Sadık müşteriler oluşturmak için yeni teknolojiler kaynaklı değişen tüketici profillerini ve
davranışlarını anlamak,
 Yabancı turistlere kendilerini tanıtmayı daha az masrafla sağlamak,
 Etkinlik ile promosyon durumlarını duyurmak amaçlarıyla kullandığı gözlenmektedir.
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Yeni Bir Kış Turizmi Destinasyonu Olan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi
Bir turizm destinasyonu, doğal güzellikler ile çekiciliklerin bir arada bulunduğu ve gelen
ziyaretçilerin dikkatini çekmesiyle o coğrafi bölgelerde belirli etkinliklerde bulunarak
konaklaması için tercih edilen mekânlardır (Giritlioğlu ve Öksüz, 2016:272). Başka bir tanımda
ise; turizm göreceli olarak önemli bir eylem alanı olmasıyla birlikte ekonomik, sosyal ve
fiziksel etkilerinin ortaya çıktığı alandır. Turizmin temel ekonomik faaliyetler arasında yer
aldığı ülkeler, bölgeler, şehirler turizm destinasyonu olarak bilinmektedir (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2017). Bu destinasyonların bulunduğu ülke, bölge ve şehirlerin herhangi birinde kar
yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında ağırlık kazanmasıyla ortaya kış
turizmi çıkmaktadır (Altaş vd, 2015:346). Kış turizmi kayak sporu merkezinde bulunan karlı
ve eğimli alanlara yapılan seyahatlerin yanında konaklamanın ve diğer hizmetlerin de
bulunduğu faaliyetleri kapsar. Ayrıca bu turizm çeşidinde; tercih edilen bölgelerin kar yağışına
bağlı olarak karın bulunduğu alanlarda kayak ve farklı sporlar gibi aktiviteler yer almaktadır
(Daştan vd, 2016:404).
Son yıllarda bu alanda yapılan yatırımların artış gösterdiği gözlemlenmekte olup, kış
turizminin gelişimi ilerlemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığından elde edilen verilere göre;
Türkiye’de 2017 yılında 28 adet kış turizmi merkezi bulunmaktadır. Faal durumda olan ve tam
anlamıyla faal durumda olmayan 8’er merkez bulunmakta olup diğerlerinin planı düşünce
aşamasındadır. Bu kış turizmi merkezlerinden faal durumda olanlar şunlardır (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2016);
 Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Erzurum Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Bolu Köroğlu Kartalkaya Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Kocaeli Kartepe Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Isparta Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi.
Tam anlamıyla faal durumda olmayanlar ise şunlardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016);
 Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Gümüşhane Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Samsun Lâdik Akdağ Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe Kış Sporları Turizm Merkezi,
 Bayburt Kop Dağı Turizm Merkezi,
 Erzincan Ergan Dağı Turizm Merkezi,
 Denizli Tavas Bozdağı Turizm Merkezi.
Bu merkezlerden biri olan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin bulunduğu Yıldız Dağı,
Sivas ilinin kuzeyinde, şehir merkezine 58 km mesafede yer alır ve 2552 m yükseltiye sahiptir
(Camcı vd, 2015:240). Dağın; üst bölgelerinde endemik bitki türleri ile batı eteklerinde geniş
orman varlıkları ilgi çekmektedir. Kış turizminin yanında doğa turizmi de hizmet
sağlayabilecek özellikler taşımaktadır. Bölgede bulunan tabiat varlıklarından görünüşü antik ve
estetik olan traverten oluşumlar ile birlikte şelale ve dereler büyük bir öneme sahiptir (Türkiye
Kayak Federasyonu, 2017). Ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kış turizmi
etkinlikleri dışında sahip olduğu konaklama tesisi, yarış pistleri ve çevresindeki flora ve fauna
özellikleriyle kayak sezonu dışında ilkbahar ve yaz mevsiminde ormanlarla kaplı yamaçlarda;
trekking, yamaç paraşütü ve dağ bisikleti tarzında dağ sporları hizmeti de vermektedir. Bunun
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yanında rekreasyon faaliyetleri açısından da zengin bir potansiyele sahiptir (Camcı vd,
2015:245).
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, pist parametreleri Uluslararası Kayak
Federasyonu’nun kayak pistleri parametreleriyle uygun olmakla birlikte, büyük
organizasyonların yapılabileceği teknik özelliklere sahiptir. 15 Eylül 2013 tarihinde temelinin
atılmasının ardından merkezin resmi açılışı 6 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Yıldız
Dağı’nın güneyinde bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası, farklı sıcaklıklardaki en önemli jeotermal
kaynakları barındırmaktadır. Bu bağlamda Sivas ili; Dünya’da kayak turizmi açısından, kayak
keyfini termal tesis ile birlikte yaşatan bir bölgedir (Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Hürriyet,
2016-2017).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, kış turizmi için önceden belirlenmiş olan Sivas Yıldız Dağı Kış
Sporları Turizm Merkezi’ne gelen ziyaretçi görüşlerinin, olumlu ve olumsuz yönden
değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında, sosyal medya ağlarının Sivas Yıldız Dağı Kayak
Merkezi sayfalarında bulunan ziyaretçi görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmada kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemidir. Nitel araştırmada türlü
araçlardan olan örnek olay, kişisel deneyim, hayat hikayesi, mülakat, gözlemsel, tarihsel,
etkileşimsel ve görsel metinler gibi türlerin kendi doğal ortamlarından alınarak kullanılmasıyla
kişileri yaşamlarındaki önemli anların ve anlamların tanımlanması olarak açıklanmaktadır
(Coşkun vd, 2015:303). Araştırmada bu yöntem kapsamında doküman incelemesi tekniği, veri
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırma hedefine konu olan olgu
veya olgulara yönelik bilgileri barındıran yazılı materyallerin analizini içermektedir (Yıldırım
ve Şimşek, 2005:187). Doküman incelemesine tabi tutulan belgeler; Facebook, Tripadvisor,
Instagram, Foursquare ve Google gibi sosyal medya ağlarının Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi
sayfalarında bulunan ziyaretçi yorumları üzerinden toplanan verilerdir. Araştırmanın
kapsamına Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin sayfasının bulunduğu sosyal medya siteleri
alınmıştır. Bu sosyal medya sayfalarının incelenmesi sonucunda 124 adet ziyaretçinin görüş
paylaştığı görüldüğünden araştırma verileri 162 adet yorum üzerinden sağlanmıştır.
Elde edilen görüşler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Ziyaretçi yorumlarında
hangi unsurların (olumlu ve olumsuz) yer aldığını tespit edilmiştir. Katılımcı görüşlerinin
içeriklerinin sistematik bir şekilde açıklanması içerik analizinin amacıdır. Toplanan verilerin
karakterize edilmesi ve karşılaştırılması içerik analiz sonucu keşfedilir (Coşkun vd, 2015:324).
Araştırma bulgularının güvenirliliğinin arttırılmasına yönelik elde edilen yorumlar
araştırmacılar tarafından incelenerek iki akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Akademisyen
görüşleri kapsamında son analizler ile birlikte bulgular tablolaştırılmıştır. Bu sürecin
izlenmesinin sebebi, sosyal araştırmalarda ortaya çıkan dokümanların güvenirliğinin
gözlemciler arasında test edilmesinin bir norm haline gelmesidir (Böke, 2014). Araştırmanın
sınırlılığı, evren olarak alınan turizm merkezinin faaliyete yeni geçmiş olmasından dolayı
sosyal medya sayfalarında merkeze yapılan ziyaretçi yorumlarının kısıtlı olmasıdır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Örnek olarak seçilen kış sporları turizm merkezine dair araştırma bulguları beğeni ve
tavsiye nitelikli yorumlar olarak sunulmuştur. Bu çerçevede Facebook, Tripadvisor, Instagram,
Foursquare ve Google gibi sosyal medya ağlarının, Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi sayfaları
taranmıştır.
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Tablo 1. Kış Sporları Turizm Merkezinin Yorumlarının Değerlendirme Analizi
Yorumların analizi
Beğeni nitelikli
Tavsiye nitelikli
Toplam

Yorum sayısı
65
97
162

Tabloya göre; 124 ziyaretçinin 162 yorumu beğeni ve tavsiye açısından değerlendirilerek
analiz edilmiştir. Bu merkez için yapılan tavsiye nitelikli yorumlar tek tek incelenerek
çözümlenmiş, Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kış Sporları Turizm Merkezine Yönelik Tavsiye Nitelikli Yorumlar
Ulaşıma Yönelik Yorumlar
Karayollarının bozuk olması
Tokat yolunun açık olmaması
Tokat ilinden servis kaldırılmaması
Ulaşım kolaylığının olmaması
Yurtdışı uçak seferlerinin olmaması
Ulaşım yolunda yön levhalarının olmaması
Çevre köylere yolların açık olmaması
Toplam
Fiziksel Çevreye Yönelik Yorumlar
Pistlerin arttırılmasının gerekliliği
Pistlerin düzeltilmesinin gerekliliği
Tüm pistlerin sezon boyunca açık olmasının gerekliliği
Merkezin tesislerinde (kafeterya, mescit) hijyene önem verilmesinin gerekliliği
Merkezin kayak alanlarındaki taşların temizlenmesinin gerekliliği
Daha uzun pistlerin sürekli açık olmasının gerekliliği
Merkezde vakit geçirilecek farklı eğlence tesislerinin olması gerekliliği
Buz pistinin küçük olduğu düşüncesi
Merkezin yakınlarında benzinlik olmasının gerekliliği
Araçsız gelenler için merkezde eşya dolabının bulunmasının gerekliliği
Yapay kar makinalarının sürekli çalıştırılıp sezonun erken açılmasının gerekliliği
Merkezin çevresinde modern tesis kurulmasının gerekliliği
Acemi pistinin tehlike olduğunun düşünülmesi
Havalandırmanın iyi olmadığını düşünülmesi
Merkezde yönlendirici levhaların bulunmaması
Merkezin çevresinde camii olmaması
Zirve kafede kapı ve pencere camlarındaki etiketlerinin sökülmesinin istenmesi
Toplam
Fiyat Unsurlarına Yönelik Yorumlar
Kayak kiralama fiyatlarının pahalı olması
Merkezin genel olarak pahalı olduğunun düşünülmesi
Ski pass (toplu ödeme) sisteminin olmaması
Merkeze gelen bazı müşterilere yönelik fiyatların eşit olmadığı düşüncesi
Yürüyen bantlar için ayrıca ücret istenilmemesi gerektiği düşüncesi
Bilet seçeneklerinin fazla olmasının gerekliliği
Toplam
Aktivitelere Yönelik Yorumlar
Yaz ve kış ayları için farklı aktiviteler konulmasının gerekliliği
Gençlerin dikkatini çekecek etkinlikler olmasının gerekliliği
Toplam
Personele Yönelik Yorumlar
Bilinçli personel olmaması
Hizmet verenlerin tecrübesizliği
Merkezde kalifiye eleman çalışması için turizm bölümünün açılması düşüncesi
Toplam
Sosyal Medya Sayfalarına Yönelik Yorumlar
Güncel bilgi paylaşımının gerekliliği

16
3
2
2
1
1
1
26
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
3
2
1
1
1
1
9
1
1
2
2
2
1
5
3
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Sayfalardaki çoğu yorumun cevapsız kalması
Facebook sayfasının ve sitesinin kötü yönetildiğinin düşünülmesi
Pistlere dair fotoğraf paylaşımı
Sosyal medya sayfalarında canlı yayın yapılmasının gerekliliği
Toplam
Reklam ve Tanıtıma Yönelik Yorumlar
Kayak merkezinin reklam ve tanıtım eksikliği
Kayak merkezinin logosunun Yıldız Dağını ifade etmediği düşüncesi
Toplam
Diğer Yorumlar
Kiralık kayak takımlarının kısıtlı olması
Hafta sonlarının çok yoğun olması
Bazı teçhizatların eksik olduğunun düşünülmesi
Merkezin eksik olduğu ve gelişmesi gerektiği düşüncesi
Eksikliklerden dolayı Erzurum ve Kayseri’deki kayak merkezlerine gidilmek zorunda
kalınması
Toplam

2
1
1
2
9
7
1
8
4
2
2
2
1
11

Merkez için yapılan tavsiye nitelikli yorumlar; ulaşıma yönelik yorumlar, fiziksel çevreye
yönelik yorumlar, fiyat unsurlarına yönelik yorumlar, aktivitelere yönelik yorumlar, personele
yönelik yorumlar, sosyal medya sayfalarına yönelik yorumlar, reklam ve tanıtıma yönelik
yorumlar ve diğer yorumlar olarak gruplandırılmıştır. Yapılan yorum sayıları göz önüne
alındığında; fiziksel çevreye yönelik yorumlar 27 adet, ulaşıma yönelik yorumlar 26 adet ve
diğer yorumlar 11 adet olarak çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Yorumlardan diğerleri ise
sırasıyla; fiyat unsurlarına yönelik yorumlar 9 adet ve web sayfalarına yönelik yorumlar 9 adet,
reklam ve tanıtıma yönelik yorumlar 8 adet, personele yönelik yorumlar 5 adet, aktivitelere
yönelik yorumlar da 2 adet şeklindedir.
Ulaşıma yönelik olarak en fazla “karayollarının bozuk olması” yorumu, fiziksel çevreye
yönelik olarak en fazla “pistlerin arttırılması gerekliliği, pistlerin düzeltilmesi ve tüm pistlerin
sezon boyunca açık olması gerekliliği” yorumları, fiyat unsurlarına yönelik olarak en fazla
“kayak kiralama fiyatlarının pahalı olması” yorumu, aktivitelere yönelik olarak “yaz ve kış
ayları için farklı aktiviteler konulmasının gerekliliği ve gençlerin dikkatini çekecek etkinlikler
olmasının gerekliliği” yorumları, personele yönelik olarak en fazla “bilinçli personel olmaması
ve hizmet verenlerin tecrübesizliği” yorumları, sosyal medya sayfalarına yönelik olarak en fazla
“güncel bilgi paylaşımının gerekliliği” yorumu, reklam ve tanıtıma yönelik olarak en fazla
“kayak merkezinin reklam ve tanıtım eksikliği” yorumu ve son olarak diğer yorumlara yönelik
en fazla “kiralık kayak takımlarının kısıtlı olması” yorumlarının yapıldığı analiz edilmiştir.
Bu merkez için yapılan beğeni nitelikli yorumlar tek tek incelenerek çözümlenmiş, Tablo
3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Kış Sporları Turizm Merkezine Yönelik Beğeni Nitelikli Yorumlar
Tesisin genel olarak beğenilmesi
Fiyatların uygun olmasının beğenilmesi
Pistlerin beğenilmesi
Personel hizmetinin beğenilmesi
Sosyal faaliyet alanı olarak beğenilmesi
Çevresindeki tesislerin beğenilmesi
Çocukların düşünülmesinin beğenilmesi
Ekonomiye faydalı olacağı düşüncesi olarak beğenilmesi
İstihdama katkı sağlayacağı düşüncesi olarak beğenilmesi
Çevre illere yakın olmasının beğenilmesi
Tesisin konumunun beğenilmesi
Zirvedeki otantik binanın beğenilmesi
Toplam

33
6
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
65
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Merkez için yapılan beğeni nitelikli yorumlar; “tesisin genel olarak beğenilmesi”,
“fiyatların uygun olmasının beğenilmesi”, “pistlerin beğenilmesi”, “personel hizmetinin
beğenilmesi”, “sosyal faaliyet alanı olarak beğenilmesi”, “çevresindeki tesislerin beğenilmesi”,
“çocukların düşünülmesinin beğenilmesi”, “ekonomiye faydalı olacağı düşüncesi olarak
beğenilmesi”, “istihdama katkı sağlayacağı düşüncesi olarak beğenilmesi”, “çevre illere yakın
olmasının beğenilmesi”, “tesisin konumunun beğenilmesi ve zirvedeki otantik binanın
beğenilmesi” olarak belirlenmiştir. Yapılan yorum sayıları göz önüne alındığında; tesisin genel
olarak beğenilmesine yönelik yorumların 33 adet, fiyatların uygun olmasının beğenilmesine
yönelik yorumlar ile pistlerin beğenilmesine yönelik yorumların 6 adet ve personel
hizmetlerinin beğenilmesine yönelik yorumların 5 adet olarak çoğunluğu oluşturduğu
görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm işletmelerinde olumlu ve olumsuz görüşlerin önemsenerek değerlendirilmesi;
işletmelerin marka imajının ve itibarının korunması, ziyaretçi kaybının önlenmesi ve işletmenin
eksikliklerini görerek çözümleme çabasına girmesi, pazarlama politikalarının gelişmesine etki
göstermektedir (Güzel, 2012). Bu çalışmada incelenen kış sporları turizm merkezine yönelik
görüşlerin farklı unsurlarda olduğu analiz edilmiştir. Merkeze yönelik en çok yorum yapılan
unsurların tavsiye nitelikli olduğu gözlenmiştir. Ulaşıma yönelik olarak en fazla
“karayollarının bozuk olması” yorumu, merkezin fiziksel çevresine yönelik olarak en fazla
“pistlerin arttırılması gerekliliği”, “pistlerin düzeltilmesi” ve “tüm pistlerin sezon boyunca
açık olması gerekliliği” yorumları, fiyat unsurlarına yönelik olarak en fazla “kayak kiralama
fiyatlarının pahalı olması” yorumu, aktivitelere yönelik olarak “yaz ve kış ayları için farklı
aktiviteler konulmasının gerekliliği” ve “gençlerin dikkatini çekecek etkinlikler olmasının
gerekliliği” yorumları, personele yönelik olarak en fazla “bilinçli personel olmaması ve hizmet
verenlerin tecrübesizliği” yorumları, merkezin sosyal medya sayfalarına yönelik olarak en fazla
“güncel bilgi paylaşımının gerekliliği” yorumu, reklam ve tanıtıma yönelik olarak en fazla
“kayak merkezinin reklam ve tanıtım eksikliği” yorumu ve son olarak diğer yorumlara yönelik
en fazla “kiralık kayak takımlarının kısıtlı olması” yorumlarının yapıldığı analiz edilmiştir. Bu
bağlamda turizm merkezinin sosyal medyanın gücünü önemseyerek bundan yararlanması,
ziyaretçiler tarafından anlık geri bildirimler ile turizm merkezi açısından önemli bir yere sahip
olan, olumlu ve olumsuz görüşlerin elde edilmesine katkı sağlamıştır.
Turizm merkezi hedef kitleleri ile arasındaki bağları kuvvetlendirmek için ziyaretçi
yorumlarını dikkate alarak taleplere yanıt vermelidir. Turizm merkezinin işletme hakkındaki
ziyaretçi yorumlarını değerlendirip eksik noktalarını görmeleri gelişme açısından katkı
sağlayabilir. Daha çok ziyaretçi alan kayak merkezlerine ait sosyal medya sayfalarına yapılan
ziyaretçi yorumlarının incelenerek, daha çok hangi faktörlerde memnuniyet sağlandığı tespit
edilmesiyle iyileştirme yoluna gidilebilir. Bunların yanında; turizm merkezine gelen yorum
sayısı çoğaldıkça merkeze olan merak uyanacak ve merkezin popülaritesi artış gösterecektir.
Bu sebeple işletme, sosyal medya sayfalarının bulunduğu adresleri merkez içinde belirli
alanlarda ziyaretçilerin göreceği şekilde tanıtıma sunabilir. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları
Turizm Merkezi yöneticilerinin sosyal medya sayfalarını takip etme ve ziyaretçi yorumlarını
değerlendirme durumları incelenerek geri bildirimde bulunmalarına dair yeni bir çalışma
yapılabilir.
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ÖZET
Bacasız sanayi olarak bilinen turizm, Türkiye’de en büyük ekonomik sektörlerden biridir. Denizkum-güneş üçlüsünün hakim olduğu turistik ve ekonomik faaliyetleri on iki aya yayma, yeni arayışlarda
olan turistleri çekme ve daha fazla turizm geliri elde etme düşünceleri alternatif turizm aktivitelerini
gündeme getirmektedir. Bu turizm faaliyetlerinden biri de, kış turizmidir. Kış turizmi, günümüzde
giderek önem kazanan bir turizm faaliyetidir. Türkiye coğrafi konum nedeniyle kış turizmi için elverişli
olmasına rağmen ulaşması gereken noktada değildir. Sahip olunan kış turizmi potansiyelinin
değerlendirilmesi için bilimsel temelli planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada,
Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı’nın kış turizmine yönelik geçmişi ortaya konularak kış turizminin
geliştirilmesine yönelik yapılabilecek ileriki planlamalarda örnek teşkil etmesi için mevcut durum tespiti
yapılması amaçlanmıştır. Yıldız Dağı’nın mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için swot
analizi kullanılmıştır. Ayrıca, yapılan analiz sonucu Yıldız Dağı kış turizminin geliştirilmesine yönelik
öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Swot Analizi, Sivas, Yıldız Dağı.

EVALUATION OF YILDIZ MOUNTAIN’S POTENTIAL OF WINTER
TOURISM
ABSTRACT
Service industry known as the tourism industry is one of the largest economic sectors in Turkey.
The thoughts of spreading touristic and economic activities dominated by sand-sea-sun trio to twelve
months, attracting new quests and bringing more tourism revenues make alternative tourism activities a
current issue. One of these tourism activities is winter tourism. Nowadays, winter tourism is increasingly
becoming an important tourism activity. Turkey is not suitable for winter tourism due to its geographical
location in spite of not being attained reach the point.
For evaluating potential of the winter tourism have to be carried out scientifically based planning
studies. In this study, it is aimed to determine the current situation by revealing the history of winter
tourism of The Yıldız Mountain in Sivas in order to set an example in future plans for the development
of the winter tourism. SWOT analysis was used to evaluate the current tourism potential of Yıldız
Mountain. In addition, recommendations were given for the development of the Yıldız Mountain’s
winter tourism results of the analysis.
Keywords: Winter Tourism, Swot Analysis, Sivas, Yıldız Mountain.
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GİRİŞ
Boş zamanın artması, sanayileşme ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu
insanlar stresli normal yaşantılarından uzaklaşarak bir süreliğine bile olsa dinlenmek ve keyifli
zaman geçirmek amacıyla yazın kıyı bölgelere kışın ise karlı ve dağlık bölgeleri tercih
etmektedir. Ülkemizin iklimi, yüzey şekilleri, flora ve faunası, hidrografyası, tarihi ve kültürel
varlıkları turizm açısından yüksek bir potansiyeli vardır. Deniz-kum-güneş özelliklerine sahip
olmayan destinasyonlar alternatif turizm türlerine yönelmektedir. Kış turizmi de bunlardan
biridir. Turizm faaliyetlerinin on iki aya yayılmasına ilişkin politika kış turizmi açısından önem
taşımaktadır. Kış turizmi, tercih edilen destinasyonların kar yağışına bağlı olarak karın
bulunduğu kısımlarda kar kayağı, snowboard vb. aktivitelerin yapıldığı farklı sporların da yer
aldığı turizm türüdür (Oktayer vd., 2007). Dünyanın tanınmış destinasyonları kış turizmi
kapsamında her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri olmaktadır. Bu turistlerin profiline
bakıldığında gelir seviyesi yüksek zengin kişilerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, kültür, doğa ve kış turizmi yönünden oldukça zengin bir il olan Sivas’ın değişen
ve artan turizm gelirlerinden daha fazla pay almaya çalıştığı görülmektedir.
Bu çalışmada, Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı’nın kış turizmine yönelik geçmişinin ortaya
koyulması ve buna yönelik yapılabilecek ileriki planlamalarda örnek teşkil etmesi için mevcut
durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Yıldız Dağı’nın mevcut turizm potansiyelinin
değerlendirilmesi için swot analizi kullanılmıştır. Ayrıca, yapılan analiz sonucu Yıldız Dağı kış
turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler verilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada, öncelikle kış
turizmine ilişkin genel bir bakış sunulacak ve ardından Sivas ilinde bulunan Yıldız Dağı’nda
kış turizmi kapsamında neler yapıldığı incelenecektir. Daha sonra Yıldız Dağı’nda kış
turizminin mevcut durumunun tespit edilmesi için swot analizi yapılacaktır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde boş zamanın artması, gelir seviyesinin artması ve klasik tatil anlayışından
uzaklaşarak turistlerin alternatif turizm aktivitelerine katılmak istemesi sonucunda kış turizmi
gündeme gelmiş ve gelişmiştir. Kış turizmi; genellikle belirli yükseklikte bulunan dağlara, kış
sporlarını yapmaya elverişli, kar şartlarının ve eğilimli alanların olduğu bölgelere
(destinasyonlara) yapılan seyahatlerin yanında, diğer turizm aktivitelerinden de yararlanmayı
kapsayan ve yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen faaliyet ve ilişkiler bütünü şeklinde
tanımlanmaktadır (İncekara, 1998: 2). Başka bir tanımda kış turizmi, kar yağışının olduğu
kayak sporuna imkan sağlayan dağların karlı alanlarında ulaşım, konaklama, eğlence ve spor
tesislerinde hizmet sunulması ile kış spor merkezleri veya kayak merkezleri bulunan turizm
aktiviteleri olarak bilinmektedir (Doğaner, 1997; 2001). Kış turizmi denildiğinde ilk olarak
kayak akla gelmektedir. Bu nedenle, kayak yapılabilecek yüksek eğime sahip alanlar kış turizmi
ile özdeşleşmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda, kış turizminin genel özellikleri şunlardır
(Albayrak, 2013: 147-148):
 Kış turizmi kış sporları, macera ve heyecan tutkusunu yaşama arzusu ile belirli bir yükseklik,
eğime sahip olan ve kışın kar alan dağlık alanlarda gerçekleştirilen, sadece spor amacına değil
aynı zamanda insanların sağlıklı yaşama amaçlarına da katkı sağlayan bir turizm türüdür.
 Kış turizminin kış aylarında gerçekleştiriliyor olması özellikle ülkemiz gibi kıyı turizminin
gerçekleştirildiği ülkeler için turizmin on iki aya yayılmasına da katkı sağlamaktadır.
 Kış aylarında kış turizm merkezi olarak kullanılan bu yerler yaz aylarında doğa turizmi,
yayla turizmi, gençlik kampları, kongre turizmi, dağ turizmi gibi diğer etkinlikler için de
kullanılabilmektedir.
 Kış turizmi dağlık alanlar gibi atıl alanların değerlendirilmesine olanak tanıyarak bu
bölgelerde turizme yönelik talep yaratılmasına ve turizm endüstrisinden pay elde etmesine
olanak tanımaktadır.
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 Kış turizmi gerçekleştirildiği bölgede istihdamın ve turizm ekonomisinden elde edilen
gelirin artmasına olanak sağlayan bir turizm türü olmakla birlikte diğer turizm türlerine göre
daha fazla alt ve üst yapı yatırımı gerektirmektedir.
 Kış turizmi katılımcıları her yaş grubundan ve farklı eğitim düzeylerine sahip bireyler
olmakla birlikte genellikle yüksek gelir düzeyine sahiptirler ve diğer turizm türlerini
gerçekleştiren turistlere oranla daha fazla harcama yapmaktadırlar.
 Turistleri bu turizm türüne yönelten temel motivasyon farklı bir sporu gerçekleştirmek,
merak ve öğrenmedir. Kış turizmini gerçekleştiren turistler farklı olanı arayan, farklı olanı
keşfetme ve öğrenme arzusunda olan risk, heyecan, serüven, mücadele ve yenilik ihtiyaçlarını
giderme arzusunda olan turistlerdir.
Dağlık alanlarda yapılacak olan kış turizmi aktiviteleri için alt yapı gelişiminin zor
olması nedeniyle daha fazla yatırıma ihtiyaç vardır. Ancak doğru ve planlı yatırımların
yapılmasıyla kış turizmi ile bölgesel kalkınma ve gelişme birlikte gelecektir. Dünyada ve
Türkiye’de kış turizmi gelişmektedir. Dünyada kış turizmi yaklaşık 80 ülkede aktif olarak
yapılmaktadır. Avrupa ülkeleri Alp Dağları’na sahip olarak buradaki halkın göç etmesini kış
turizmini geliştirerek çözebilmiştir ve günümüzde kış turizminin bilinen destinasyonları
arasında yer almaktadırlar.
Şekil 1. Dünya Genelinde Kayak Merkezlerinin Dağılımı
Dünya Kayak Merkezi Dağılımı

Alpler

Amerika

Asya_Pasifik

Batı Avrupa

Doğu Avrupa ve Merkez Asya

12%
36%

12%

18%
22%

Kaynak:2015 International report on mountain tourism - Overview of the key industry figures for ski
resorts, April 2015, www. vanat. ch.

Dünya genelinde kış sporları olarak hizmet veren kayak merkezi dağılımı ağırlıkta
Alplerde yer almaktadır. Avrupa’da Fransa, Almanya, İtalya ve Almanya en fazla kış turizmi
kapsamında merkeze ve tesise sahip ülkelerdir (Kadıoğlu, 2017). Asya’da Japonya bu anlamda
bilinen bir destinasyon olarak yer almaktadır. Amerika’da ise kış turizmi potansiyeli en yüksek
ABD ve Kanada olarak bilinmektedir (Demiroğlu, 2015). Kış turizmi pazarının büyük bir
kısmını ülkelerin yerli turistleri oluşturmaktadır. Bunun nedeni olarak, kış turizmi
aktivitelerinin boş zaman değerlendirmesinde iyi bir alternatif olmasıdır. Dünyada yabancı kış
turisti sayısının yerli turistlere göre daha yüksek olduğu birkaç ülke vardır. Bunlar ise, Andora,
Avusturya ve İsviçre’dir. Bu ülkelerde yabancı kış turisti %50 ila %95 oranında değişiklik
göstermektedir (Vanat, 2014). Alp ülkeleri 15 milyon uluslararası kayak turistinin %81’ini
çekmektedir.
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Türkiye, Alp – Himalaya sıradağları üzerinde 1500-3000 m yükseklikte dağlık alanlarla
kaplı bir ülkedir. Bu sıradağların ülkedeki uzantıları Beydağları, Toroslar, Balkanlar, Aladağlar,
Munzurlar, Cilo ve Sat dağları ile Kaçkarlar, Avrupa’daki Alpler ile aynı zaman diliminde
oluşmuşlardır (İncekara, 1998: 18). Türkiye toplam nüfusun kış sporlarına katılımının en düşük
olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Başka bir veri ile ifade etmek gerekirse, Türkiye kış
turizminde Dünya’da 18. sırada yer almaktadır. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi kış turizmi
için büyük bir potansiyele sahiptir. Taşıdığı coğrafik özellikleri kış turizmi aktivitelerini
yürütmeye bu kadar uygun olmasına rağmen Türkiye’nin mevcut potansiyeli istenildiği gibi
kullanılamamaktadır. Grafik 2’de belirtildiği gibi, Türkiye’de kış turizmi ve kayakçı sayısı
İsviçre, Almanya ve Fransa gibi ülkelerle rekabet edebilecek seviyelerde değildir.
Şekil 2. Türkiye’nin Kayak Turizmi Açısından Durumu

Kaynak: Koşan, 2016: 52.

Kış turizmine talep gösteren yerli kış turistlerinden %80’i konaklamalı, geri kalan kısım
günübirlik olarak kış turizmine yönelmektedir. Konaklamalı kış turistlerinin büyük çoğunluğu
sporculardan oluşmaktadır. Yerli kış turistler tarafından en sık ziyaret edilen kayak merkezleri
Uludağ ve Kartalkaya’dır. Ancak sayılan kayak merkezleri artık taşıma kapasitesinin zorlandığı
belirtilmektedir (Gençer vd., 2008; Demiroğlu, 2014; Ayaz ve Apak, 2017). Bu noktada,
Türkiye’de kış turizmine yönelik yeni destinasyonlar oluşturma çabası söz konusudur. Bilindiği
üzere Türk turizminin gelişmesi ve dünya pazarından pay alabilmesi için hedefler arasında kış
turizminin geliştirilmesi de bulunmaktadır. Yüksek iktisadi harcamalar ve kapsamlı teknik
planlamalarla kış turizmine elverişli alanlar yaratılmakta ya da mevcut merkezlerde alan
genişletilmektedir. Yatırımlar ve destinasyonlar hem iç hem de dış pazarın ilgisini çekmek
amacıyla oluşturulmaktadır. Universiade 2011 gibi uluslararası etkinlikler ile Türkiye kış
turizmi pazarında varlık göstermektedir (Koşan, 2016).
YÖNTEM
Türkiye’de turizmde bölgelerin sosyo-ekonomik etkilerin ve rekabet gücünün ölçüldüğü
akademik birçok çalışma vardır. Bu çalışmalarda swot analizi ile bölgeye turizmin sağladığı
katkı ve rekabet gücü swot analizi kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.Swot analizi,
İngilizcede “Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats” kelimelerinin kısaltması olarak
bilinen, stratejik planlamada yöneticiler tarafından yaygın kullanımı olan ve ulusal alanyazında
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da kullanımı artan bir kavramdır. Türkçe ’de “Güçlü, Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler “ olarak yer verilmektedir. Analiz Swot matrisinde iç faktörler (güçlü ve zayıf yönler)
ile dış faktörlerin (fırsatlar ve tehditler) belirlenmesi ile oluşturulmaktadır. Swot analizinde
belirlenen faktörler ışığında işletmeye, destinasyona veya kişiye stratejik öneriler
sunulabilmektedir (Polat vd., 2014).
Çalışmanın amacının, kendini kış turizmi kapsamında geliştirmek isteyen Yıldız Dağı’nın
sahip olduğu iç ve dış faktörlerin belirlenmesi ve gelişmesine yönelik önerilerin sunulması ile
hem uygulamacılara hem de literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, çalışma
betimsel bir yaklaşımı benimsemiştir. Betimsel araştırma yaklaşımı, olayı tüm yönleriyle var
olan durumu belirlemeye yöneliktir. Bu yaklaşımda, ele alınan olaylar ve durumlar ayrıntılı bir
şekilde araştırılmakta; daha önceki olaylar ve durumlarla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır
(Karakaya, 2009).
Çalışma Alanı
Yıldız Dağı, Sivas’ın kuzeyinde 2 bin 552 metre yüksekliktedir. Şehir merkezine 58 Km
mesafede bulunan dağda flora ve fauna çeşitliliği göze çarpmaktadır. Yaklaşık altı ay karla
kaplı olan dağda zemin ve kar kalitesi kayak ve diğer kış sporlarını yapmaya uygundur. Ayrıca
kış sporları dışında yaz aylarında at binme, dağ yürüyüşü, kamp kurma ve yamaç paraşütü gibi
farklı turizm aktiviteleri de yürütülebilmektedir (Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi, 2017).
Yıldız Dağı’nın kuzey doğusunda kayak merkezi bulunmaktadır. Dağ, Karadeniz ile İç
Anadolu Bölgesi geçiş koridorunda yer almaktadır ve kar yağışlı bir bölgedir. 12-24 derece
eğime sahip Dağ’da sis ve afet riski bulunmamaktadır. Yıldız Dağı’nda 5 adet mekanik tesis
bulunmaktadır. Bunlardan 2 adedi telesiyejdir ve 20 dakika seyahat süresi olan 2.331 metre
uzunluğundadır. 2 adette yürüyen bant vardır. Bu bantlardan, 1 nolu 200 metre; 2 nolu 156
metre uzunluğundadır. 1 adette 804 metre uzunluğunda T-Bar bulunmaktadır. Ancak bunlardan
sadece telesiyej kullanılmaktadır. Yıldız Dağı’nda bir konaklama tesisi 38 oda ile yaz-kış
hizmet vermektedir (Yıldız Dağı Tarihçesi 1, 2017).
2006 yılında Yıldız Dağı’nın kış turizmi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin gündem
yaratılmış ve 2010 yılında çalışma faaliyetleri hız kazansa da, 2013 yılında Dağ üzerinde
kurulması hedeflenen tesis için temeller atılmıştır. İmar planında 1 teleksi, 2 telesiyej oluşan 3
mekanik tesis, 100 yatak kapasiteli 1 adet turizm konaklama tesis alanı, 2 adet cafe-restorant
alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor,
sağlık, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve
oto park alanları bulunmaktadır. Ayrıca yaz aktiviteleri kapsamında futbol, basketbol, tenis
oynanabilecek spor alanları bulunmaktadır. Rekreaktif faaliyetler içerisinde de trekking, dağ
bisikleti, at binme, yamaç paraşütü, arkeolojik ve jeolojik gezi alanları, Yıldız Gölet’inde su
sporları imkanı sunulmaktadır (Yıldız Dağı Tarihçesi 2, 2017).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmanın Analizi ve Yorumu
Çalışmada Yıldız Dağı’nda kış turizmi kapsamında mevcut potansiyelin
değerlendirilmesi için swot analizi kullanılmıştır ve analize ilişkin değerlendirme Tablo 1’de
yer almaktadır. Bu analiz sonrası potansiyelin nasıl kullanılması veya ne tür bir planlamanın
yapılabileceğine ilişkin yol haritası ortaya çıkarılacaktır.
Sivas tarihi ve doğal güzellikleri ile kış turizmi dahil diğer alternatif turizm türlerinin
yürütülebileceği bir destinasyondur. Selçuklu’dan günümüze kalan önemli eserlerden bazıları
il sınırları içindedir. Ayrıca ilde yer alan Divriği Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası
listesindedir ve gelen ziyaretçilerin görmesi gereken bir eserdir. Ayrıca Sivas gastronomik
anlamda yöresel lezzet çeşitliliğinin olduğu bir destinasyondur.
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Tablo 1. Yıldız Dağı’nın Kış Turizmi Kapsamında Mevcut Durum Analizi
Güçlü Yönleri
-Yağan kar miktarı
-Soğuk hava koşulları
-Kış sporlarına uygun doğal alanlar
-Doğanın bozulmamış olması
-Yöre halkının kış turizmi faaliyetlerine yönelik
istekli oluşları
-Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği
-Yöresel mutfak zenginliği
-Sivas’ta bulunan
Cumhuriyet
Üniversitesi
bünyesinde Turizm Fakültesi ve Meslek
Yüksekokullarında turizm bölümünün bulunması
Fırsat Yönleri
-Turizm ve kış sporlarında istihdam edebilecek kişi
sayısının fazla olması
-Çevre ülkelerin kış sporlarına olan ilgisi
-Çevre illerden olan yapılan kış bölgeye olan ilginin
artması
-Yurtiçinde kış sporlarına olan ilginin artması
-Küresel ısınmaya karşın bölgesel soğuk hava
koşulları
-Yerel halkın yeni iş olanakları oluşması sebebiyle
istekli olması
-Farklı turizm aktiviteleri imkanı

Zayıf Yönleri
-Turizm ve kış sporlarında yetişmiş insan gücü eksikliği
-Mekanik tesis ve teknik olarak pist yetersizliği
-Ulaşım yetersizliği
-Konaklama kapasitesi eksikliği
-Dağ güvenliğinin düşük olması
-Çevrenin korunamaması
-Alternatif temiz enerji kullanımına önem verilmemesi
-Sağlık hizmetleri eksikliği
-Kayak okulları eksikliği
-Tanıtım eksikliği
-Kültür ve sanat, eğlence faaliyetlerinin eksikliği
Tehdit Yönleri
-Çevresel kirlilik
-Dağ emniyetinin ve yönetiminin ihmali
-Hedefsizlik
-Çevre ülkelerin kış turizmi için güçlü yatırımları
-Rekabet (ulusal ve uluslararası)
-Planlama yapılmadan gerçekleştirilecek kış turizm
aktiviteleri ile alanın doğal yapısının bozulma riski
-Nüfusun fazla olmasına rağmen kalifiye personel
yetersizliği

Tablo 1’de belirtildiği gibi Yıldız Dağı’nda kış turizminin yapılabilmesine ilişkin fırsat
ve güçlü yönleri bulunmaktadır. Ancak bunlara karşılık zayıf ve tehdit yönleri ağırlıktadır. Bu
anlamda Yıldız Dağı’nda kış turizmini geliştirebilmek için etkin bir planlama ve uygulama
süreci gerekmektedir. Buna ilişkin olarak öneriler verilecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizin gelişmekte olan kış turizmi merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı’nın
geliştirilmesi 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde yer alan kış turizminin geliştirilmesi
gündemine uygundur. Buna yönelik planlamaların kısa vadeli olmak yerine uzun vadeli
sürdürülebilirlik anlayışı üzerinde durması önemlidir. Yıldız Dağı sadece kış turizmi merkezi
olarak değil aynı zamanda yaz döneminde de alternatif turizm çeşitlerine hitap etmelidir ve
buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasına ihtiyacı vardır. Böylelikle ilin turizm ekonomisine,
tanınırlığına ilişkin daha fazla katkı sağlanabilir. Yapılan swot analizi sonucunda Yıldız
Dağı’nda kış turizmi kapsamında geliştirilmesi gereken konulara ilişkin bazı öneriler
sıralanabilir:
- Bir turistik destinasyonun gerekli olanaklara veya tarihi/kültürel değerlere sahip olması
yeterli değildir. Günümüzde turistik destinasyonların turistler tarafından talep edilmesi
için bilinir olması gerekmektedir ve bu da tanıtım ile mümkündür. Yıldız Dağı’nın en
zayıf yönü veya geliştirilmesi gereken yönü tanıtım eksikliğidir ve en kısa sürede buna
ilişkin bir düzenleme yapılmalıdır. Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne ait web sayfasında
bile birçok tanıtım eksikliği söz konusudur. Aynı zamanda ilk etapta aranabileceği veya
bilgi almak için incelenecek sitelerden biri olan Türkiye Kayak Federasyonu’nun web
sayfasında bile Yıldız Dağı’na ilişkin birtakım eksiklikler vardır. Bunların
tamamlanması ve aynı zamanda Yıldız Dağı’nın tutundurma faaliyetlerine ilişkin bir
planlamanın yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca, ulusal basında yer almak kadar
uluslararası basında yer almak da önemlidir. Şehrin kış turizmi ve diğer turizm
olanaklarıyla nasıl geliştirilebileceği, hangi pazarlardan turist çekilebileceği üzerinde
durulmalıdır. Kısa ve uzun hedefler belirlenerek tanıtım politikası uygulanmalıdır.
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Yerel halkın turizme karşı bakış açısı uzun vadeli planlama için önemlidir. Bu nedenle,
halkın zaman zaman yürütülecek olan seminer, toplantı gibi etkinliklerle turizmin
olumlu ve olumsuz yansımaları hakkında bilgilendirilmesi sağlam bir duruş için
gereklidir.
- Sivas’ın daha çok ticari unsurlarla öne çıkması nedeniyle turizm konusunda eğitimli
insan gücü temel eksikliklerden biridir. Üniversite, Milli Eğitim bünyesinde mesleki
turizm konularına yönelik sertifika programlarıyla kısa vadede bu eksikliğin kapatılması
için çalışmalar yapılabilir. Ayrıca kalifiye eleman eksikliği genç nüfusun turizm
önlisans ve lisans eğitimlerine yönlendirilmesi ile uzun vadeli ancak sağlam temelleri
olan bir planlama ile de çözülebilir.
- Turizm her bölgede farklı işkolları oluşmasına ve istihdam olanaklarına fırsat
yaratmaktadır. Bu nedenle, Sivas esnafının girişimcilik ruhu kullanılabilir ve yeni
işyerleri, istihdam olanakları yaratılabilir.
- Yıldız Dağı kış turizmi açısından uygun hava ve iklim koşullarına, telesiyej, pist gibi
mekanik olanaklara sahiptir. Ancak burada gelen ziyaretçileri konaklatabilecek sadece
bir tesis bulunmaktadır. Bu nedenle, planlı bir turizm politikası yürütebilmek için
yatırımcılara ihtiyaç vardır. Konaklamaya ayrılan alanlarda gelen ziyaretçi profiline
uygun alternatif konaklama tesisleri inşa edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
- Yıldız Dağı’nda kayak merkezinin bulunduğu alanın etrafında alternatif turizm
aktivitelerinin yürütülmesi de çekicilik unsurudur. Gelen ziyaretçilerin sadece kış
turizmi kapsamında değil, farklı rekreaktif faaliyetlere de katılması sağlanabilir.
- Kış turizmi kapsamında uygun mekanik olanakların ve pistlerin olması şarttır. Bu
nedenle, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde acilen tüm telesiyejlerin kullanıma açılması
ve pistlerin Kayak Disiplinlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, kış turizminin bir destinasyonda yapılabilmesi için beşeri etkenlerin olması
gerekse de, alt-üst yapı eksikleri Yıldız Dağı’nda bulunan mevcut potansiyelden etkin bir
şekilde faydalanılmasını engellemektedir. Bu nedenle, Yıldız Dağı’nın kış turizm pazarında
rekabet gücünü artırabilmek geniş ve kapsamlı planlama ve belirlenen gerçekçi hedeflerle
mümkün olabilecektir.
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ÖZET
Gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye’nin artan uluslararası rekabet ortamında,
turistik ürün çeşitlendirmesine daha fazla önem verme mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de
bu rekabet ortamındaki payı arttırabilmek ve ülke turizmini tüm yıla yayabilmek için farklı turistik
ürünler oluşturulmalıdır. Türkiye sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde, günden güne önemi artan ve
farklı destinasyonlarda düzenlenen etkinlikler ile daha da büyüyen kış turizmi için oldukça elverişlidir.
Ancak turizm, iklim ve çevre ile bir zinciri oluşturan halkalar olarak düşünüldüğünde, herhangi birinde
oluşan olumlu ya da olumsuz etki, diğer bileşenleri de hızla etkilemektedir. Küresel ısınma dünyanın
karşılaştığı son iklim değişikliğinin türünü işaret etmektedir. Tüm turizm türlerine kıyasla kış turizmi
iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan turizm türüdür. Kış sporları için çok önemli olan kar
sezonunun ve kar kalınlıklarının iklim değişikliğine bağlı olarak değişmesine neden olmaktadır. Bu
çalışmada, önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bursa/Uludağ’daki kış turizmi çerçevesinde
faaliyette bulunan konaklama işletmeleri yöneticilerinin küresel ısınmanın kış turizmine etkileri
hakkında düşünce, faaliyet ve beklentilerinin neler olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Genel olarak
işletmelerin küresel ısınmanın olumsuz etkilerini gidermek için herhangi bir faaliyette bulunmadıkları
tespit edilirken genel olarak devletin bu konuda harekete geçmesi gerektiği görüşü ortaya atılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, İklim Değişikliği, Küresel Isınma.

THEEFFECT OF GLOBAL WARMING ON WINTER TOURISM
ABSTRACT
As a developing country, at increasing international competition Turkey should give more
importance to the diversification of touristic products. Different tourist products should be created in
our country in order to increase the share of this competitive environment and to spread the tourism
season all year. Turkey because of having the natural beauty, quite convenient for winter tourism, which
is growing even more with day by day activities and events organized in different destinations. However,
when it is thought as rings forming a chain with tourism, climate and environment, the positive or
negative effect that occurs in anyone of them affects the other components rapidly. Global warming
refers to there cent climate change that the world is facing. Compared to all types of tourism, winter
tourism will be the most affected one regarding to climate change. Snowing season and snow thickness
is very important for winter sports which are depending on the climate change. In this study, it is tried
to put forth the idea, activity and expectations of the directors about the effects of global warming on
winter tourism at accommodation companies in Bursa / Uludağ destination which is one of the most
important winter tourism center. In general, it has been found that directors do not undertake any action
to mitigate the adverse effects of global warming and they think the state should take the action regarding
the global warming.
Keywords: Winter Tourism, Climate Change, Global Warming
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GİRİŞ
Sanayi devriminin ardından, özellikle 20. yüzyılda yüksek oranlarda enerji ve hammadde
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çeşitli ihtiyaçların (ulaşım, enerji vb) giderilmesi için kömür ve petrol
ağırlıklı yakıtların (fosil yakıtlar) kullanılması hemen hemen bütün toplumları çevre
sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu tip yakıtların tüketilmesi karbon salınımını arttırmış ve bu
durum atmosferde biriken gazla birlikte sera etkisi yaratmıştır. Sera etkisi sonucunda
atmosferin ısıtutma kapasitesi yükselmiştir (Sevim ve Ünlüönen, 2010)..Bunun yanısıra orman
alanlarındaki azalma, sanayinin gelişmesi ve şehirlerdeki nüfus ve beton yapı artışı gaz
salınımını artırmış ve küresel ısınma diye bir sorun ortaya çıkarmıştır (Alle, Macalady,
Chenchounivd, 2010). Küresel ısınma süreci iklimlerde değişikliklere de sebep olmaktadır.
İklimlerin değişimi birçok alanda olduğu gibi turizm sektörünü de etkisi altına almış ve bu
etkinin devam edeceği de tahmin edilmektedir (Hamilton, Maddison ve Tol, 2005).
İklim değişikliği iklim bilimciler tarafından; “yağış, sıcaklık, rüzgârlar ya da basınç gibi
iklim elemanlarının ortalama durumunda ya da onların değişkenliğinde belirli bir zaman
dönemi (onlarca yıl ya da daha uzun yıllar) boyunca süren herhangi bir sistematik değişiklik
veya istatistiksel olarak anlamlı değişimlerdir” şeklinde ifade edilmiştir (Benson, 2008). İklim
değişikliği uluslararası boyutta ilk olarak 1988 yılında düzenlenen Hükümetler Arası İklim
Değişikliği Panelinde (IPCC) politik ve ekonomik bir sorun olarak gündeme getirilmiştir
(Kılıç, 2009). 1992’de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde ise kavram; “zaman
dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel
atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
şeklinde tanımlamıştır. İklim değişikliğinin sonuçlarından biri olan küresel ısınma, sanayi
devrimi ile birlikte büyük bir bölümüne insanların neden olduğu, atmosferdeki karbondioksit
artışından dolayı yeryüzünün ortalama sıcaklığındaki aşamalı yükseliştir (Giddens, 2012).
İklim değişikliği ve turizm arasındaki etkinin karşılıklı olduğu belirtilmektedir. Bu
doğrultuda, turizm aktiviteleri sonucunda atmosfere salınan sera gazları, atmosferde soğumaya
ve özellikle ısınmaya neden olmaktadır. Atmosferdeki ısı artışıiklim değişikliğine neden olarak
yeryüzünün ısınması, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi gibi sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Turizm bu değişimlerden doğrudan (turistik tesislerin, plajların kullanıma
elverişsiz hale gelmesi) veya dolaylı (kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkacak salgın hastalıklar,
vb.) olarak etkilenen sektörler arasında yer almaktadır (Sevim ve Zeydan, 2007).
İklimlerdeki değişimler doğal yağış süreçlerini etkilemektedir. Özellikle kış turizminin
gerçekleştirilmesi ve kayak sporlarının yerine getirilebilmesi için olağan kar yağış zamanı ve
miktarları önemlidir. İklim değişiklikleri kış turizmini ve kayak aktivetelerini olumsuz
etkilemektedir (Elsasser ve Bürki, 2002). Avrupa’da kışturizminin belli bölgelere sıkışacağı ve
bu talebin Kuzey Amerika’ya kayacağı, uzmanlar tarafından dile getirilmektedir (Turizm
Haber, 2007). İklim değişikliğinin etkisini göstermeye başladığı İsviçre Alp Dağlarındaki
buzulların son 20 yılda 50 metre küçüldüğü, önümüzdeki 30-40 yıl içinde de sadece yüksek
bölgelerde kayak yapmanın mümkün olabileceği, hatta Cenevre yakınlarındaki kayak
merkezlerinin de kapanmasının beklendiği tahminler arasındadır (Deutsche Bank, 2008).
Ankara Ticaret Odası’nın 2007 yılında yayınladığı raporda 2006 yılında yeterli miktarda kar
yağmaması sonucu Uludağ, Elmadağ, Kartalkaya, Ilgaz başta olmak üzere kış turizm
merkezleri olumsuz etkilemiştir (ATO,2007). Ülkemizde de kışturizmi sezonunun kısalacağı,
Uludağ, Kartalkaya gibi günümüzün popüler merkezlerinin yerini örneğin Ağrı ve Palandöken
gibi Doğu Anadolu’nun daha elverişli dağlarına bırakacağı gibi tahminlerde bulunmak
mümkündür (Gülbahar, 2008).
Kış sporları için çok önemli olan kar sezonunun ve kar kalınlıklarının iklim değişikliğine
bağlı olarak değişmesi beklenmektedir. Sıcaklık arttıkça hem kar yağışlarında azalmalar
meydana gelecek hem de kar mevsiminin süresi kısalacaktır.Bu süreç ile ilgili olarak, İsviçre
Alplerinde yer alan buz kütlesinde 2050 yılında % 75 oranında bir kayıp, 2100 yılında da
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tamamen kayıp yaşanması beklenilmektedir. Sonuç itibari ile kayak merkezlerine yapılan veya
yapılacak ciddi boyutlardaki yatırımların atıl bir biçimde kalabileceği öngörülmektedir (Şaylan,
2010, s. 27; Pang vd., 2013).
İklim değişikliğinin kar sezonunu ve kar kalınlığını ne şekilde etkileyeceği Şekil: 1’de
şematik olarak gösterilmiştir(Zeydan ve Sevim, 2008).
Şekil 1. Küresel Isınmanın Kış Turizmine Etkileri

Sonuç olarak kış turizmi normal mevsim içerisinde alışılagelmiş kar yoğunluklarına
bağlıdır. Turistlerin talebi de iyi kar koşullarıyla birlikte kış turizmi işletmelerinin onlara
sunabildikleri kış turizmi hizmetlerinin çeşitliliğine bağlıdır Elsasser ve Bürki, 2002). Bu
çalışmanın amacı, önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bursa/Uludağ’daki kış turizmi
çerçevesinde faaliyette bulunan konaklama işletmeleri yöneticilerinin küresel ısınmanın kış
turizmine etkileri hakkında düşünce, faaliyet ve beklentilerinin neler olduğunu ortaya
çıkarmaktır. Bu amacın yanında işletmelerin geçirdikleri sezon hakkında çeşitli bilgiler
toplanmaya çalışılmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmanın evreni Uludağ oteller bölgesinde faaliyette bulunan konaklama
tesislerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri 2017 Aralık ayı içerisinde toplanmıştır. Verilerin
toplandığı tarihte Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyette bulunan 19 otel işletmesi
bulunmaktadır. Otel işletmelerinden biri veri toplanmasına izin vermemiş ve geriye kalan 18
otel işletmesi ve bir orman köşkü işletmesi yöneticilerinden veriler elde edilmiştir.
Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletmelerin oda sayıları, doluluk oranları,
oda fiyatları, elde ettikleri gelirler, 2018 sezonundan gelir beklentileri, elde ettikleri gelirlerin
mevsimlere göre dağılımı, elde ettikleri gelir kalemleri, müşterilerin geldikleri bölgeler,
geceleme sayıları ve tesisi kış turizmi haricinde başka amaçla kullanıp kullanmadıkları
sorulmuştur. Birinci bölümdeki soruları her işletmeden konular hakkında en yetkili ya da bilgili
olan bir yönetici tarafından cevaplanmıştır. İkinci bölümdeki sorular ise işletmelerde
ulaşılabilen tüm yöneticilere sorulmuştur. Bu bölümde yöneticilere küresel ısınmanın kış
turizmini olumsuz etkilediği sorulmuş evet yanıtı verenlere açık uçlu üç soru yöneltilmiştir.
Bunlar küresel ısınmanın olumsuz etkilerini gidermek için işletmenin yaptığı faaliyetler,
hükümet veya diğer kuruluşlardan beklentiler ve genel görüş ve önerilerin neler olduğu
hakkındadır.
BULGULAR
Konaklama tesislerinin oda sayılarına bakıldığında 12 tesisin oda sayısının 75 ve altında
olduğu görülmektedir (% 63). Üç tesisin 160-170 arasında odası bulunmakta ve iki tesisin de
230-250 arasında odası bulunmaktadır. İşletmelerin turist ağırladıkları dönemlere bakıldığında
7 tesisin (% 37) Aralık-Mart, 7 tesisin Ocak-Mart döneminde faaliyette bulunduğu
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görülmektedir. Aylara göre doluluk oranları tahminlerine bakıldığında 12 tesisin (% 63) hem
Ocak hem Şubat aylarında % 91-100 arasında dolulukla çalıştığı görülmektedir. Sadece bir
işletme Mart ayında da bu doluluk oranını yakaladığını ifade etmiştir. Aralık ayında belirli
doluluk oranlarını yakalayabilen 11 tesis bulunurken, iki tesis Kasım ayında belirli oranda turist
ağırladığını ifade etmiş ve bir tesis de Nisan ayında % 20 oranında dolulukla çalıştığını ifade
etmiştir. İşletmelere kış turizmi için yüksek sezon ayları sorulmuş 14 işletme (% 74) OcakŞubat ayı olduğunu ifade etmiş, 5 işletme ise Ocak-Şubat-Mart ayları olduğunu ifade etmiştir.
İşletmelere önceki sezon gelirleri ve mevcut sezon gelir beklentileri sorulmuş 14 işletme yanıt
vermek istemiştir. 5 tesisin ifade ettiği geçen sezonki gelirleri sırasıyla 140 bin, 3, 5, 8 ve 15
milyon TL iken bu sezondan beklentileri sırasıyla 180 bin, 5, 8, 10 ve 20 milyon TL’dir. Bu
kısımda ifade edilen verilerle ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo1. Konaklama Tesisleri ve Kış Turizmi Sezonu Hakkında Bilgiler
Oda sayısı - Tesis

Turist ağırlanan zaman
– Tesis

Aylara Göre Doluluk Oranı %
Ocak

Şubat

Mart

50’den az

7 tesis Aralık -Mart

7 tesis

91-100 12 tesis

12 tesis

1 tesis

58-75

5 tesis

Ocak-Mart

7 tesis

81-90

5 tesis

6 tesis

6 tesis

98-128

2 tesis

Kasım-Nisan

2 tesis

71-80

2 tesis

1 tesis

6 tesis

160-170

3 tesis

Kasım-Mart

2 tesis

61-70

2 tesis

230-250

2 tesis

Aralık-Nisan

1 tesis

50-60

Yüksek sezon ayları hangileridir?

Aralık ***

1 tesis

6 tesis
8 tesis

40-49
Ocak-Şubat

14 tesis

2 tesis
5 tesis
15 Milyon
1 tesis

Önceki
sezon
Gelirleri TL

140 Bin
1 tesis

3 milyon
1 tesis

Ocak- Şubat-Mart
5 Milyon
8 Milyon
1 tesis
1 tesis

Mevcut sezon Gelir
Beklentisi TL

180 bin

5 milyon

8 milyon

10 milyon 20 milyon

1 tesis

1 tesis

1 tesis

1 tesis

Kasım
için
2
tesis
%20 ve 1
tesis
%30.
Nisan
1 1esis
%20

1 tesis

Tablo 2’de işletme yetkililerine yüksek sezon (YS) ve düşük sezon oda fiyatları, işletme
gelirlerinin mevsimsel dağılımı ve işletmelerin departmanlara göre elde ettikleri gelirler
sorulmuştur. YS’de tek kişilik oda fiyatı en düşük rakamlar açısından 300-500 TL diyen 6 tesis
v 501-700 TL diyen 4 tesis bulunmaktadır. 1001 ve üzeri bir fiyat öngören 4 tesis bulunmaktadır
ve iki işletme en düşük rakamı vermemiştir. YS’de tek kişilik oda fiyatı en yüksek rakamlar
açısından 400-700 TL ve 800-1000 TL beşer işletme bulunmaktadır. 1501 ve üzeri rakam
söyleyen üç tesis bulunmakta ve belirli bir rakam ifade etmeyen üç tesis bulunmaktadır.
YS’de iki kişilik oda fiyatı en düşük rakamlar açısından 12 tesisin rakamları 550-1250
TL arasında değişirken 2 tesis 1700 ve üzeri bir fiyat öngörmüştür. YS’de iki kişilik oda fiyatı
en yüksek rakamlar açısından 10 tesis 1000-1600 TL arasında fiyatları ifade ederken 3 tesis
2200 ve üzeri fiyatlar belirtmiştir.
Tesis gelirlerinin mevsimsel dağılımına baktığımızda kış ayları için 13 tesis (% 68)
gelirlerin tamamını, 5 tesis % 90’ını ve 1 tesis de % 80’ini elde ederken, ilkbahar mevsiminde
5 tesis % 10’unu ve 1 tesis % 20’sini elde etmektedir. Gelirlerin departmanlara göre dağılımını
bakıldığında, gelirlerin büyük bir bölümünün odalardan elde edildiği, 14 tesisin toplam geliri
içerisinde yiyecek-içecek bölümünden % 10-20 arasında gelir elde ettiği ve 5 tesisin gelirlerinin
% 5-10 arasını kayak malzemeleri vb hizmetlerden elde ettiği tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Yüksek Sezon Oda Fiyatları, Gelirlerin Mevsimsel ve Bölümsel Dağılımı
Yüksek Sezon Fiyatları
Tek kişi
İki Kişi Oda fiyatı
En düşük TL - Tesis En Yüksek TL - Tesis
En düşük TL - Tesis
En Yüksek TL - Tesis
300-500 6 Tesis 400-700
5 tesis
550-800
6 tesis
1000-1250
3 tesis
501-700 4 tesis
800-1000 5 tesis
850-1250 6 tesis
1251-1600
7 tesis
800-1000 3 tesis 1001-1500 3 tesis
1251-1600 2 tesis
1800-2200
3 tesis
1001 +
4 tesis
1501+
3 tesis
1700 +
2 tesis
2200+
3 tesis
Fiyat B* 2 tesis
Fiyat B*
3 tesis
Fiyat B*
3 tesis
Fiyat B*
3 tesis
*Düşük sezon fiyatları ile ilgili 4 işletme bilgi vermiştir.
Tek Kişilik oda en yüksek fiyat aralığı 300-650 TL arası, en düşük Fiyat aralığı 200-350 TL aralığıdır
İki Kişilik oda en yüksek fiyat aralığı 600-1000 TL arası, en düşük Fiyat aralığı 350-700 TL aralığıdır
İşletme Gelirlerinin Mevsimsel Dağılımı
%
Tesis
%
Tesis
%
Tesis
Kış
% 100
13 tesis
90
5 tesis
80
1 Tesis
İlk Bahar %
20
1 tesis
10
5 tesis
Bölümlere Göre Gelir Dağılımı
Odalar %
100
90
80-85
70
Yiyecek – 10-20 Kayak
5-10
5 Tesis 4 tesis 8 tesis
2 tesis İçecek % 14 tesis Malz. vb.
5 tesis

Müşterilerin geldikleri bölgeler ve geceleme sayıları hakkında Tablo 3’te ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır. Tesislere gelen müşterilerin önemli bir bölümünü Marmara Bölgesi
oluşturmaktadır. Tesislere gelen müşterilerin % 10-20 arasında kısmını Ege Bölgesi’nden
gelenler oluşturmaktadır. Genel olarak bölgeye gelen turistlerin yaklaşık % 10’u yurtdışından
gelenler oluşturmaktadır. Sadece bir tesis müşterilerinin % 40’ının yurtdışından gelen
misafirlerden oluştuğunu ifade etmiştir. Müşterilerin geceleme sayılarına bakıldığında 1 gece
konaklama yapan sayısı azdır. 7 ve üzeri gece konaklayan müşteri sayısına sahip bir işletme
olduğu ve onların da toplam müşteri içerisinde % 3’ü geçmediği ifade edilmiştir. İşletmelerde
kalan müşterilerin büyük bir kısmını 2 veya 3 gece konakladıkları tespit edilmiştir.
Tablo 3. Tesislere Gelen Müşterilerin Bölgelere ve Geceleme Sayılarına Göre Dağılımı
Müşterilerin Geldikleri Bölgeler Göre Dağılımı
%
Tesis %
Tesis %
Tesis %
Tesis %
Tesis %
71-80 6
60-70
10
40-50 3
20-30
10-19
1-9
71-80 60-70
40-50 20-30 8
10-19 10
1-9
71-80 60-70
40-50 20-30 2
10-19 10
1-9
71-80 60-70
40-50 1
20-30 4
10-19 10
1-9
Gelen Müşterilerin Tesislere Göre Ortalama Geceleme Sayılarının % Dağılımı
%
Tesis %
Tesis %
Tesis %
Tesis %
Tesis %
1 gece
81-100 70-80
60-69 40-59 1
20-39 1
1-19
2 gece
81-100 2
70-80
4
60-69 2
40-59 20-39 3
1-19
3 gece
81-100 2
70-80
3
60-69 2
40-59 1
20-39 4
1-19
4-6 gece 81-100 70-80
60-69 1
40-59 20-39 2
1-19
7+ gece 81-100 70-80
60-69 40-59 20-39 1-19
Bölge
Marmara
Ege
Diğer
Yurt Dışı

Tesis
1
3
2
Tesis
4
5
3
4
1

Tablo 4’de bakıldığında tesislerin 11’i ( % 58) kış turizmi turistlerine hizmet verirken 8
tesisin spor, kongre ve yayla turistlerine de hizmet verdikleri görülmüştür.
Tablo 4. Alternatif Turizm Türlerine Katılanlar İçin Tesislerin Kullanımı
Hayır
Evet

11
8

Spor Turizmi
4

Kullanım Amacı
Kongre
2

Yayla
4
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Buraya kadarki tablolarda yer alan veriler her işletmede en yetkili ya da konularla ilgili
en bilgili bir yönetici tarafından verilmiştir. Bundan sonraki veriler ise işletmelerde ulaşılabilen
bütün yöneticilerden elde edilmiştir. Bu bağlamda Tablo 5’te yer alan toplam 31 yönetici ile
görüşülmüş ve iki yönetici küresel ısınmanın kış turizmini etkilemediğini ifade etmiştir. Yirmi
dokuz yönetici ise küresel ısınmanın kış turizmini etkilediği ifade etmiştir.
Tablo 5. Görüşülen Yöneticilerin Dağılımı
Genel
Müdür
5

İşletme
Sahibi/Akrabası
4

Satış Pazarlama
Müdürü
6

Önbüro Müdürü
12

Teknik Servis
Sorumlusu
2

Kat Hizmetleri
Müdürü
2

Tablo 6’da görüldüğü gibi küresel ısınmanın kış turizmini olumsuz etkilediğini ifade eden
yöneticilere, işletme olarak bu olumsuzlukları gidermek için herhangi bir faaliyet yapılıp
yapılmadığı sorulmuş ve 26 yönetici (% 90) herhangi bir şey yapılmadığını ifade edecek
yanıtlar vermişlerdir. Araştırmaya katılan üç yönetici ise enerji ve yakıt tasarrufu yapmaya
çalıştıklarını ifade etmiştir. Bu çaba içerisinde olduklarını ifade eden yöneticilerden birinin
görüşü şu şekildedir;
-Otelimizde mümkün olduğunca yakıt kullanımını en aza indirmeye çalışıyoruz, genel enerji
tüketiminde de tasarruf etmek için çabalıyoruz.
Tablo 6. Küresel ısınmanın olumsuz etkilerini giderilmesi için işletmelerin yaptığı faaliyetler
Hiçbir şey yapmıyoruz,
Herhangi bir faaliyetimiz yok,
İşletme olarak yapamıyoruz,
Bir şey yapılmıyor.

26 Yönetici

Enerji tasarrufu ve yakıt kontrolü

3 Yönetici

Tablo 7’de küresel ısınmanın olumsuz etkilerini gidermek için hükümet ve çeşitli
kuruluşlardan yöneticilerin beklentilerinin neler olduğu yer almaktadır. Yöneticilerden 8’i (%
28) bir fikrinin olmadığını ve sekiz yönetici de devletin faaliyette bulunması gerektiğini ifade
etmiştir. Dört yönetici küresel ısınmayı engelleyici üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve teşvik
edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun yanında bir yönetici ekolojik turizm işletme
yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üç yönetici ise halkı ve tüketici
bilinçlendirecek sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesini ifade etmiştir. Üç yönetici
küresel ısınmaya sebep olan tüketimlerin kısıtlandırılması gerektiğini ifade ederken, bir
yönetici Kyoto Protokolüne dikkat çekmiş ve bir yönetici de benzer konuda karbon salınımının
azaltılması gerektiğini ifade etmiştir. Bir yönetici ise enerji yatırımlarının temiz enerji üzerine
olması gerektiğini belirtmiştir. Burada bahsi geçen yönetici görüşlerinden bazıları şunlardır;
-Biz ne yapabiliriz ki? Devletin bir şeyler yapması lazım gerçekten.
-Kyoto Protokolü diye bir şey var. Fakat bu protokole uyulduğunu sanmıyorum, devlet bunun
gereklerini yapmalı. Ayrıca halk ve tüketicileri bilinçlendirecek sosyal sorumluluk projeleri
geliştirmek gerekiyor. Biz böyle projeleri desteklemeye hazırız, üstümüze düşeni yaparız.
-Devlet üzerine düşeni yapmalı bu konuda. Mesela en çok araç egzosları çevreyi kirletiyor.
Elektrikli araçlardan vergi kaldırılsın, bu arabaların sayısı artsın. Rüzgar ve güneş enerjisi
diye bir şey var. Bunlara yatırım yapılsın.
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Tablo 7. Küresel Isınmanın Açısından Yöneticilerin Hükümet ve Kuruluşlardan Beklentileri
Aklıma bir şey gelmiyor, fikrim yok
Devletin harekete geçmesi gerekiyor
Küresel ısınmanın önüne geçen üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Ekolojik turistik tesis yatırımları teşvik edilmeli
Küresel ısınmaya yol açan ürünlerin tüketiminin kısıtlandırılması
Halk ve tüketiciyi bilinçlendirecek sosyal sorumluluk projeleri yapılmalı
Kyoto Protokolünün iş hayatında uygulanmasının sağlanması
Karbon salınımını azaltacak kanunlar çıkarılmalı
Elektrikli araç vergileri kaldırılmalı, rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapmalı

8 Yönetici
8 Yönetici
4 Yönetici
1 Yönetici
3 Yönetici
3 Yönetici
1 Yönetici
1 Yönetici
1 Yönetici

Son olarak yöneticilerden genel görüş ve önerilerini ifade etmeleri istenmiş ve bunlarla
ilgili bulgulara Tablo 8’de yer verilmiştir. Yöneticilerden 12’si (% 41) herhangi bir görüş ve
öneride bulunmamıştır. Beş yönetici sezonun uzatılması için devletin faaliyette bulunması
gerektiğini ifade ederken 7 yönetici sektör için devlet desteği beklentisinde bulunduklarını ifade
etmiştir. Bir yönetici kar makinesi teknolojilerinin geliştirilmesini, bir yönetici de hizmet
kalitesi ve yabancı turistlerin gelmesi için faaliyetlerde bulunulması gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Bu kısımda sadece iki yönetici küresel ısınma ile ilgili görüş belirtmiştir. Bir yönetici
çevre bilincinin eğitim sistemiyle desteklenmesinden söz ederken bir yönetici de çevreci tesis
sayısının arttırılması gerektiğinden sözetmiştir. İfade edilen bu durumlara ilişkin bazı görüşler
aşağıda yer almaktadır;
-Kış turizminin olduğu yerlerde sezonun uzatılması için çeşitli faaliyetlerin arttırılması
gerekiyor. Bursa’daki termal su buraya getirilebilir, yaz kampları ve şenlikler bu bölgede
gerçekleştirilebilir. Bunu için çeşitli çalışma teşvikleri yapılmalı.
-Günübirlikçilerle sadece kokoreç, çorba, kestane satarak kalite olmaz. Poşet ve çamaşır leğeni
ile kayan vatandaşların engellenmesi lazım. Dünyaca ünlü markaların buraya gelmesi
gerekiyor. Hizmet kalitesinin artması için devletin otellere turizm teşviği lazım.
-Çevreci tesislerin sayısını arttırmak için yatırım teşvikleri gerekir.
-Çevreci bilincin oluşması için işletmeler tek başına yeterli değildir. Ülke geneline yayılması
gerekiyor. Eğitim sistemi ile çevreci bilinç oluşturulabilir diye düşünüyorum.
Tablo 8. Yöneticilerin Genel Görüş ve Önerileri
Öneri yok
Sezonun uzatılması için devletin faaliyette bulunması
Sektör için devlet desteği beklentisi
Kar makinası teknolojilerinin geliştirilmesi
Hizmet kalitesi artması ve yabancı turist talebinin arttırılması
Eğitim sistemiyle çevre bilincinin desteklenmesi
Çevreci tesis sayısının arttırılması

12 Yönetici
5 Yönetici
7 Yönetici
1 Yönetici
1 Yönetici
1 Yönetici
1 Yönetici

SONUÇ
Küresel ısınma son yıllarda dünyada yaşanan en büyük ve hemen hemen her ülkeyi
ilgilendiren bir sorundur. Doğa olaylarının neden olduğu Küresel iklim değişikliklerine
insanoğlunun engel olma olasılığı mümkün değildir. Ancak sera gazımı salınımı ve diğer
alınabilecek önlemlerle ilgili yapabileceği çok şey bulunmaktadır. Modern hayatın süre gelen
etkilerini (hava kirliliği, enerji israfı) en aza indirmek için bireysel ve kurumsal bilincin
oluşturulması ve gerekli alternatif sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Çalışmanın
sonucunda Uludağ’da otel yöneticilerinin iklim değişikliklerinin olası etkilerine karşı herhangi
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bir faaliyette bulunmadıkları, yalnızca üç yöneticinin enerji ve yakıt tasarrufu yapmaya
çalıştıkları tespit edilmiştir.
Küresel ısınmanın en fazla etkileyeceği faaliyetlerden biri de, turizm olarak ortaya
çıkmaktadır. Tüm turizm türleri içerisinde de kış turizmi iklim değişikliğinden en fazla
etkilenecek olan turizm türüdür. Kar seviyesindeki azalma fiziksel değişimler açısından iklim
değişikliğinin en belirgin sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Doğal kar
yağışlarının azalması, karların erimesi ve kış sezonunun kısalması iklim değişikliğinin diğer
sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır (Gössling, Scott, Hall, Ceron ve Dubois, 2012). Bu sonuçlar
doğrultusunda turizm merkezleri, kış turizminin sürekliliği açısından fiziksel ve teknolojik
birtakım uygulamalara yönelmektedir. Bu uygulamaların en önemlileri yapay kar oluşturma ve
pist düzenlemedir.
Karadeniz Bölgesinin kıyı turizmi için gelecek yıllarda ön plana çıkması yönünde uygun
olduğu ancak tüm turizm potansiyelini karşılayabilecek altyapıya sahip olmadığı
belirtilmektedir. Aynı zamanda, ülke ekonomisine aynı oranda katkı sağlayamayacağı
öngörülmektedir (Tuğrul, 2008,27). Kıyı turizminden geride kalan olanakların atıl şekilde
kalmaması için alternatif turizm çeşitleri bu bölgelerde uygulanabilir. Kongre turizmi, kültür
turizmi, dini turizm, kaplıca turizmi, sağlık turizmi, yat turizmi, eğlence turizmi gibi turizm
çeşitleri bu bölgeler ve tesisler için değerlendirilebilir.
Sevim ve Ünlüönen (2010), iklim değişikliğinin konaklama işletmelerine olası etkileri
değerlendirmeye yönelik yaptıkları çalışmada konaklama işletmelerinin büyük bir kısmının
iklim değişikliğinden etkileneceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak iklim değişikliğinin olası
etkilerine karşı tesislerin bir kısmının bu duruma tedbir olarak planlama yaptığı belirtilirken;
diğer kısmının herhangi bir düzenleme yapmadığı ifade edilmiştir. Küresel ısınmanın etkisiyle
kar kalınlığında yaşanacak azalma riskine karşın arz eden tarafın alması planlanan önlemlere
yönelik yapılan çalışmada (Trawöger, 2014) katılımcıların, birebir etkilerini görmedikleri için
iklim değişikliğini bir tehdit olarak düşünmedikleri ve yapay kar dışında bir plana gerek
olmadığına inandıkları belirtilmiştir. Yapılan çalışmada, yöneticiler tarafından iklim
değişikliklerinin olumsuz etkilerine karşı alınabilecek önlemlerin işletme bazında yeterli
olmayacağı, devlet tarafından sağlanacak bir planlama dâhilinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
gerektiği vurgulanmıştır.
Sonuç olarak işletme yöneticileri küresel ısınmadan haberdardır. Ancak küresel ısınmayla
mücadele konusunda işletmelerin bir şey yapamayacağı görüşünü savunmuşlardır ve bu durum
da herhangi bir faaliyet içerisinde olmadıklarıyla ortadır. Genel olarak bu konuyla ilgili
devletten beklentileri vardır. İşletmelerin genel görüş ve beklentileri ise daha çok bölgeye
turizm teşvikleri yapılması yönünde ve daha çok sezonun uzatılması yönündedir. Doğal olarak
şu an için küresel ısınmayı sorun olarak görmemektedirler. Dolayısıyla küresel ısınma bir
şehrin, bölgenin veya ülkenin sorunu değildir. Bu durum bütün dünyayı ilgilendiren ve turizm
gibi birçok sektörü olumsuz etkileyen bir sorundur. Bunun için bütün dünya vatandaşlarının bu
konu hakkında sorumluluğu bulunmaktadır. Bunun için Türkiye de eğitim politikalarına bu
sorunu çözecek uygulamaları dahil etmesi ve bütün topluma küresel ısınmaya yol açan
davranışlardan kaçınılması yönünde toplumsal bilinci yerleştirmesi gerekir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kış turizmi ile ilgili uluslararası literatürde yazılmış lisansüstü tezlerin
bibliyometrik analizini ortaya koymaktır. 2000-2017 yılları arasında yazılan tezlere Balıkesir
Üniversitesi Kütüphanesi tez veri tabanları bağlantısıyla ProQuest veri tabanından ulaşılmıştır. Arama
motorunda anahtar kelime olarak “winter tourism” taranmıştır. Tarama sonucunda 167 tez tespit
edilmiştir. Ancak bu tezlerde yapılan incelemelerde, tezlerin tamamının kış turizmi ile ilgili olmadığı
saptanmıştır. Çalışmaya kış turizmi ile ilgili olan 69 tez dahil edilmiştir. Yapılan incelemede, “tezin
hazırlandığı yıl”, “tezin hazırlandığı üniversite”, “tezin türü”, “teze danışmanlık yapan öğretim üyesinin
unvanı”, “tezin sayfa sayısı”, “tezde kullanılan araştırma türü”, “tezde benimsenen araştırma yaklaşımı”,
“örneklem grubu”, “tezde ele alınan konular”, “tezin referans sayısı” ve “tezin anahtar kelimeleri” olmak
üzere 11 farklı parametre esas alınmıştır. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde tezlerin 39 tanesinin
yüksek lisans, 30 tanesinin de doktora tezi olduğu belirlenmiştir. ‘‘Winter Tourism’’ anahtar kelimesi
ile yapılan arama sonucunda ulaşılan bu lisansüstü tezlerde çoğunlukla rekreasyon, çevre yönetimi,
coğrafya, iklim değişikliği ve şehir planlama konularının ele alındığı tespit edilmiştir. Bu bibliyometrik
çalışma ile kış turizmine ilişkin uluslararası literatürde hazırlanmış lisansüstü tezlerin, bazı parametreler
yardımıyla mevcut durumu saptanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kış turizmi, bibliyometrik analiz, proquest veri tabanı, lisansüstü tezler.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF MASTER THESES PREPARED
ABROAD RELATED TO WINTER TOURISM AND PRESENT IN
PROQUEST DATABASE
ABSTRACT
The purpose of this study is to reveal bibliometric analysis of master theses which were written
related to winter tourism in international literature. The theses written between the years 2000-2017
were reached from ProQuest database through Balıkesir University Library thesis databases. In the
search engine, "winter tourism" was searched as key word. At the end of search, 167 theses were
identified. However, it was determined in the reviews made to those theses that not all of them were
related to winter tourism. Accordingly, 69 theses related to winter tourism were included in the study.
In the review conducted, 11 different parameters were taken as basis including “the year thesis was
prepared”, “the university thesis was prepared”, “type of thesis”, “title of the academician supervising
to thesis”, “number of pages in the thesis”, “type of review used in the thesis”, “search approach adopted
in the thesis”, “sampling group”, “subjects dealt with in the thesis”, “number of references in the thesis”
ve “key words of the thesis” In the analyses and evaluations carried out, it was determined that 39 of
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theses were master theses and 30 were doctorate theses. As a result of the search made with the key
word ‘‘Winter Tourism’’, it was identified that mostly recreation, environmental management,
geography, climate change and city planning topics were addressed in those theses. With this
bibliometric study, current status of master theses prepared related to winter tourism in international
literature were attempted to be identified by the help of some parameters.

Key Words: Winter tourism, bibliometric analysis, prouest database, master theses.
GİRİŞ
Günümüzde internet bağlantılı veri tabanlarının her geçen gün nicelik ve niteliklerinin
artması, her türlü bilgiden çok yönlü fayda sağlamaya imkan vermektedir. Bu gelişmeler
dolayısıyla bilginin nesillere aktarılması sağlanacak ve kolaylaşacaktır (Rousseau, 2002: 419;
Tayfun vd, 2016). Çalışma alanı, bu bilgilerin ve çalışmaların saklanması (depolanması) olan
bilim alanı/alanları ortaya çıkmış ve bu amaçla kullanılan yöntemlerde artışlar gözlenmiştir. Bu
gelişimi ortaya koyan yöntemlerden birisi de bibliyometrik analiz yöntemidir.
Bu analiz yöntemiyle, daha önce yapılmış çalışmalar (tezler, makaleler ve bildiriler),
belirlenen parametreler doğrultusunda incelenerek, bilimsel alana nasıl ve ne yönde katkı
sağladığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda bir çalışma alanın,
başka alan ve disiplinler ile ilişkisi belirlenmekle birlikte, ilgili alana olan katkılar göz önünde
tutularak, başka bilimsel tartışmalara (çalışmalara) zemin hazırlamaktadır. (Hotamışlı ve Efe,
2015).
Kış turizmi, bu turizm türü ile ilgili potansiyele sahip destinasyonlara sahip ülkelerin son
zamanlarda üzerinde önemle durdukları alternatif turizm çeşitlerinden biridir. Yurt dışında da
kış turizmi ile ilgili yazılmış çok sayıda tez söz konusudur. Bu nedenledir ki bu alanda bir
bibliyometrik çalışma yapmak, literatüre katkı yapmak ve sonraki çalışmalara yol göstermek
adına önemlidir. Tarafımızdan yapılan araştırmalarda, yurt dışında kış turizmi hakkında
yazılmış lisansüstü tezlerle ilgili bir bibliyometrik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle,
ProQuest veri tabanında kayıtlı kış turizmi ile ilgili lisansüstü tezler, yıl sınırlandırılması
yapılarak ilgili alan hakkında bir bibliyometrik çalışma yapılabilmesi amacıyla taranmıştır.
ProQuest, 1938 yılında kurulmuş Birleşik Devletler (Ann Arbor) menşeili bir şirkettir.
Bilimsel çalışmaların ve kitapların günümüze kadar korunarak gelmesi için kurulmuştur.
Günümüzde kuruluş amacına binaen akademik alanda yapılmış çok sayıda çalışma, makale,
lisansüstü tezler, gazete arşivi vb. birçok yazılı dokümanı elektronik veri tabanı olarak
sunmaktadır. Bu çalışma da incelenen lisansüstü tezlere doğrudan bu veri tabanından
ulaşılmıştır.
KURAM ve LİTERATÜR
Bibliyometri; bilim insanları, ampirik araştırma ve ampirik araştırma projesi yürütenler,
kütüphaneciler ve karar mercilerince çoğunlukla kullanılan bir yöntemdir (Özel ve Kozak,
2012).
Bibliyometri; akademik yayınların, kitapların, dergilerin ve diğer bilimsel iletişim
araçlarının yazar, konu, yayın bilgisi, yoğunlaştığı konular, referans sayısı gibi özelliklerini
sayısal olarak analiz eden bir araştırma yöntemidir (Yozgat ve Kartaltepe, 2009; Hotamışlı ve
Efe, 2015; Pritchard 1969; Zan, 2012; Kılıç vd., 2017). Yayın ya da belgelerin belirlenen
özellikleri doğrultusunda yapılan bibliyometrik çalışmalarda bilimsel iletişimle ilgili sonuçlara
ulaşılmasına da olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda bibliyometri analiz yöntemiyle,
çalışmalarda yapılan atıfların analizini yapmak mümkündür. Bu durum, çalışmalarda yapılan
atıfların analizinde hem nicel gözlem yaparken kolaylık sağlayacak, hem de ilgili kaynakların
özünü oluşturan alanların saptanmasına yardımcı olacaktır. Bulgular sayesinde çalışılan alan ile
ilgili bilimsel çalışmalar değerlendirilirken, alan hakkında oluşturulacak koleksiyon ve
kütüphaneye katkı sağlayacaktır (Atılgan, Atakan ve Bulut, 2008, 394; Al ve Coştur, 2007;
Hotamışlı ve Efe, 2015).
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Dünyada bibliyometri kavramı ilk kez Pritchart (1969)’ın Journal of Documentation
dergisinde yayımlanan “İstatiksel Bibliyografya mı, yoksa Bibliyometri mi?” adlı çalışmasında
ele alınmıştır (Broadus, 1987; Tatar ve Ece, 2012). Ama bazı araştırmacılar bu konuda farklı
görüşlere sahiptir. Örneğin; Lawani (1981) ilk bibliyometrik araştırmanın 1917 yılında Cole ve
Eales tarafından yapıldığını iddia etmiştir. Sengupta (1992) ise ilk çalışmanın Campbell
tarafından 1896 yılında yapılan “Theory of the National and International Bibliography” adlı
çalışma olduğunu iddia etmektedir.
Ülkemizde bibliyometri alanında yapılmış ilk çalışma, Ahmet Kemal Özinönü tarafından
1970 yılında yayımlanmış olan “Growth in Turkish Positive Basic Sciences” adlı çalışmadır.
Bu çalışmada ülkemizdeki temel bilim alanları (fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astronomi)
incelenmiş ve bu alanların verimliliğini ölçmek amaçlanmıştır(Al, 2008, 10).
Turizm alanında yazılmış lisansüstü tezlerle ilgili yapılmış bibliyometrik çalışmalar
incelendiğinde; ilk çalışmanın Jafari ve Ascher tarafından 1988 yılında yapılmış olduğu
görülmektedir. Araştırmacılar, 1951-1987 yılları arasında turizm alanında yazılmış lisansüstü
doktora tezlerinin çevrimiçi özetini inceleyerek belirlenen zamanda turizm alanın gelişimini ve
diğer disiplinlerle olan ilişkisini gözlemlemeyi amaçlamışlardır. Bu çalışma, ilk doktora tezinin
1951 yılında yazıldığını iddia etmekle birlikte, tez artışının en çok 1970’lerin ilk yarısında
görüldüğünü tespit etmiştir.
Araştırmacılara göre turizm alanında yazılan lisansüstü tezlerin diğer disiplinlerle olan
ilişkisi sayısal olarak şu şekildedir; % 26 ekonomi, % 16 antropoloji, %15 coğrafya, %15
rekreasyon yüzdeliğin diğer kısmı ise işletme, eğitim, sosyoloji, şehir ve kent planlaması, siyasi
bilimler, güzel sanatlar, sosyal hizmetler, teoloji, tarih, iletişim ve halkla ilişkiler şeklindedir
(Aydın, 2017; Lacey vd., 2008). Ülkemizde turizm alanında lisansüstü tezlere yönelik ilk
çalışma Kozak (1995) tarafından yapılmıştır (Tayfun vd., 2016: 56). Yine Kozak 1996 yılında
ülkemizde 1952-1995 yılları arasında yazılan lisansüstü turizm tezlerinin bibliyografyasını
çıkarmış ve bu çalışmayı kitap haline getirmiştir.
Yurtdışında (Kuzey Amerika’da) Meyer-Arendt (2000), 1951-1998 yılları arasında
turizm alanında yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemiş, en çok tezin 1990 yılında
yazıldığını belirtmiştir (Aydın, 2017: 26). 2001 yılında Kozak, sadece turizm alanında yazılmış
tezlerin dışında turizm pazarlaması konulu tezler üzerine, 1972-1998 yılları arasında yazılmış
lisansüstü tezleri inceleyerek bibliyometrik bir çalışma yapmıştır (Tayfun vd., 2016: 56).
Ayrıca (2014) ülkemizde hazırlanan lisansüstü tez çalışmalarını, seyahat işletmeciliği
literatürünün gelişim süreci adı altında sınırlandırarak incelemiştir. Araştırmacı, YÖKTEZ veri
tabanında kayıtlı 220 tezi belirli parametreler çerçevesinde ele almıştır. Tez çalışmalarının
çoğunun 2000 yılı sonrasında hazırlandığını, tezlerin tamamına yakınının sosyal bilimler
enstitülerinde hazırlandığını belirtmiştir. Tezlerin yazımının belirli üniversitelerde
yoğunlaştığına da değinen araştırmacı tezlerin büyük bir bölümünün yüksek lisans tezi olduğu,
tezlerde pazarlama disipliniyle ilişkili konuların ön plana çıktığı sonucuna ulaşmıştır.
Çalışmalara danışmanlık yaparak alana en fazla katkı sunan öğretim üyesinin Necdet Hacıoğlu
olduğu ve tezlerin uygulamalarının 0-50 örneklem aralığında yoğunlaştığı sonucuna ulaşmıştır.
Başka bir çalışmada ise Tayfun vd. (2016) turizm alanında yazılmış lisansüstü tezleri dâhil
oldukları alt başlıklara göre tasniflemeyi amaçlamıştır. Araştırmacı, Gazi Üniversitesi
bünyesinde 1985-2016 yılları arasında hazırlanan turizm konulu 367 lisansüstü tezi,
bibliyografik araştırma yöntemleri doğrultusunda belirli kriterlere göre sınıflandırmıştır.
Araştırmacı, yüksek lisans düzeyindeki araştırmaların doktora düzeyindeki araştırmalara
kıyasla ağırlıkta olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yine başka bir çalışmada Aydın (2017) YÖKTEZ
veri tabanında kayıtlı, 1988-2013 yılları arasında hazırlanan 179 tezi yiyecek içecek
işletmeciliği alt alanında sınırlandırarak incelemiştir. Çalışmaya göre en çok tezin 2010 yılında
hazırlandığı, tezlerin geneline bakıldığında yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı belirtilmiştir.
Anabilim dalı dikkate alınarak yapılan incelemelerde yiyecek içecek alanında en çok tezin
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turizm işletmeciliği anabilim dalında hazırlandığı, yiyecek içecek alnında en çok tezin Dündar
Denizer’in danışmanlığında ve onu da Ahmet Aktaş’ın takip ettiği, en çok tezin Prof. Dr.
unvanına sahip danışmanlarca yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada, ProQuest veri tabanında kayıtlı kış turizmine yönelik hazırlanan lisansüstü
tezlerin, çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada veri toplama yöntemi olarak belge
incelemesi yapılmıştır. 2000-2017 yılları arasında hazırlanan lisansüstü tezler araştırma
kapsamına dahil edilmiştir. Çalışma kapsamındaki lisansüstü tezler için ProQuest arama
motorunda “winter tourism” anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda 167 lisansüstü tezin 69’unun doğrudan ya da dolaylı şekilde turizm literatürüne katkı
sağladığı tespit edilmiştir. Araştırmada ilgili adreste sürekli güncellemeler ve yeni tezlerin
ekleme işlemi yapıldığından, sağlıklı bir veri toplama işlemi yapılabilmesi için tarama işlemine
12 Aralık 2017’ de başlanmış ve 2 Ocak 2018’de sona erdirilmiştir.
Çalışmada yurt dışında 2000-2017 yılları arasında hazırlanan lisansüstü tezlerin
birçoğunun başlıklarına ve özetine erişim sağlanırken, içeriğine erişim sağlanamamıştır. Bu
sebeple tezlerin bibliyometrik özellikleri sınırlandırılarak; “tezin hazırlandığı yıl”, “tezin
hazırlandığı üniversite”, “tezin türü”, “teze danışmanlık eden öğretim üyesinin unvanı”, “tezin
sayfa sayısı”, “tezde kullanılan araştırma türü”, “tezde benimsenen araştırma yaklaşımı”,
“örneklem grubu”, “tezde ele alınan konular”, “tezin referans sayısı” ve “tezin anahtar
kelimeleri” incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin yüzde frekans değerleri belirlenmiş
ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
a) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin yıllar itibariyle dağılımı nasıldır?
b) Alana en çok katkı sağlayan üniversiteler hangileridir?
c) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin türlerine göre dağılımı nasıldır?
d) Hangi unvana sahip akademisyenler daha yoğunluklu olarak tez yönetmişlerdir?
e) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin sayfa sayılarının dağılımı hangi aralıkta
yoğunlaşmaktadır?
f) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin araştırma türlerine göre dağılımı nasıldır?
g) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
h) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin uygulama alanlarına göre dağılımı nasıldır?
i) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin konularına göre dağılımı nasıldır?
j) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin anahtar kelimelerinin dağılımı nasıldır?
k) Kış turizmi alanında yazılan tezlerin referans sayılarının dağılımı hangi aralıkta
yoğunlaşmaktadır?
BULGULAR
Bu bölümde ProQuest veri tabanında bulunan 39 yüksek lisans ve 30 doktora tezine
ilişkin elde edilen verilerin sıklık ve yüzde analizlerine ilişkin bulgular verilmektedir. Tablo
1’de lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı verilmektedir. Hazırlanan tezlerin yıllara göre
dağılımı göz önünde bulundurulduğunda; en fazla tezin 2009 yılında (%10,14) hazırlandığı
sonucuna ulaşılmıştır. Yıllar itibariyle bir inceleme yapıldığında 2000 (%8,69), 2007 (%8.69),
2011 (%8,69), 2014 (%8,69), 2016 (%8,69) yıllarında hazırlanan tez sayısının fazla olduğu
görülmektedir. 2002 yılında ise kış turizmi konulu herhangi bir tez hazırlanmamıştır.
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Tablo 1. Hazırlandığı Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı
Tezin Hazırlandığı Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam

Sıklık
6
2
0
4
3
1
5
6
2
7
3
6
4
4
6
2
6
2
69

Yüzde
8,69
2,89
0
5,79
4,34
1,44
7,24
8,69
2,89
10,14
4,34
8,69
5,79
5,79
8,69
2,89
8,69
2,89
100,0

Tablo 2’de lisansüstü tezlerin hazırlandığı üniversitelerin listesi yer almaktadır. Buna
göre University of Alberta (Canada) ve University of Calgary (Canada) üniversiteleri
bünyesinde 2000-2017 yılları arasında 4, University of Manitoba (Canada), University of
Waterloo (Canada), University of Wyoming ve Utah State University üniversitelerinde 3
(%3,34) tane kış turizmi alanında tez hazırlandığı görülmektedir.
Tablo 2. Hazırlandığı Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı
Üniversite
Carleton University (Canada)
Colorado State University
Columbia University
Concordia University (Canada)
Georgetown University
Harvard University
Lakehead University (Canada)
Michigan State University
Northeast Forestry University (People's Republic of China)
Northeast Normal University (People's Republic of China)
Northern Arizona University
Plymouth State University
Purdue University
Royal Roads University (Canada)
Simon Fraser University (Canada)
State University of New York at Binghamton
Syracuse University
Texas A&M University
The George Washington University
The Ohio State University
The University of Chicago
The University of North Carolina at Chapel Hill

Sıklık

Yüzde

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1,44
1,44
1,44
2,89
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
2,89
1,44
1,44
2,89
2,89
1,44
1,44
1,44
1,44
2,89
1,44
1,44
1,44
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The University of Regina (Canada)
The University of Southern Mississippi
The University of Wisconsin – Madison
Unıversıty Of Rhode Island
Universite de Sherbrooke (Canada)
University of Alaska Fairbanks
University of Alberta (Canada)
University of Calgary (Canada)
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of Florida
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Manitoba (Canada)
University of New Hampshire
University of Northern British Columbia (Canada)
University of Oregon
University of Ottawa (Canada)
University of Southern California
University of Washington
University of Waterloo (Canada)
University of Windsor (Canada)
University of Wyoming
Utah State University
West Virginia University
Toplam

1
1
1
1
1
2
4
4
2
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
3
1
69

1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
2,89
5,79
5,79
2,89
1,44
1,44
2,89
4,34
1,44
1,44
1,44
2,89
1,44
1,44
4,34
1,44
4,34
4,34
1,44
100,0

Tablo 3’e göre hazırlanan tezlerin 39’u yüksek lisans (Master) , 30’u doktora (Ph.D.)
düzeyinde hazırlanmıştır. Hazırlanan tezlerin yarısından fazlasının yüksek lisans (%56,5) tezi
olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Hazırlanan Tezlerin Türü
Tez Türü
Yüksel Lisans (Master)
Doktora (Ph.D.)
Toplam

Sıklık
39
30
69

Yüzde
56,5
43,5
100,0

Tablo 4’te tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvanları bulunmaktadır.
Danışman unvanlarının dağılımlarına bakıldığında 38’inin danışman unvanı profesör doktor
(Professor), 21’inin doçent doktor (Associate Professor), 10’unun yardımcı doçent doktor
(Assistant Professor) unvanına sahip olduğu ve tez danışman unvanlarının profesör doktor
olanlarının çoğunlukta (%55,07) olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Danışman Unvanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Danışman Unvanı
Yardımcı Doçent (Assistant Professor)
Doçent (Associate Professor)
Profesör (Professor)
Toplam

Sıklık
10
21
38
69

Yüzde
14,49
30,43
55,07
100,0

Tablo 5’de tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre 32 tezin 101200 arası olduğu, 12 tezin 201-300 sayfa, 11 tezin ise, 1-100 sayfa olduğu belirtilmiştir.
Belirtilen sayfa aralıklarına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde, sayfa sayılarının 101-200
(%46,37) arasında yoğunlaştığı görülmektedir.
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Tablo 5. Sayfa Sayılarına Göre Tezlerin Dağılımı
Sayfa Sayısı
1-100
101-200
201-300
301-400
401 ve üzeri
Ulaşılamayan
Toplam

Sıklık
11
32
12
3
8
3
69

Yüzde
15,94
46,37
17,39
4,34
11,59
4,34
100,0

Tablo 6’da tezlerde tercih edilen araştırma türü yer almaktadır. Hazırlanan tezlerin 44’ü
uygulamalı, 22’si kavramsal olup 3 tezin içeriğine ulaşılamamıştır. Tezlerde kullanılan
araştırma türü incelendiğinde, hazırlanan tezlerde çoğunlukla uygulamalı (%63,77) araştırma
türünün tercih edildiği görülmektedir.
Tablo 6. Tercih Edilen Araştırma Yaklaşımı
Araştırmanın Türü
Uygulamalı
Kavramsal
Ulaşılamayan
Toplam

Sıklık
44
22
3
69

Yüzde
63,77
31,89
4,34
100,0

Tablo 7’de tezlerde tercih edilen araştırma yöntemlerinin dağılımı yer almaktadır.
Tabloya göre 38 tezin nitel, 15 tezin nicel, 13 tezin ise hem nicel hem de nitel araştırma
yönteminde hazırlandığı görülmektedir. Buna göre araştırmacıların çoğunlukla nitel (%55,07)
yöntemi kullandıkları görülmektedir.
Tablo 7. Tercih Edilen Araştırma Yöntemi
Araştırma Yöntemi
Nitel
Karma
Nicel
Ulaşılamayan
Toplam

Sıklık
38
13
15
3
69

Yüzde
55,07
18,85
21,74
4,34
100,0

Tablo 8’de, 44 uygulamalı tezin araştırma alanına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 16 tezde
uygulama alanı olarak otel ve restoranlar tercih edilmiştir. Yine 16 tezde turistlere yönelik
uygulama gerçekleştirilmiştir. 6 tezde üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları tercih
edilirken, 5 tezde kayak işletmeleri tercih edilmiştir. Sadece 1 tezde avcılara yönelik bir
uygulama gerçekleştirilmiştir. Tezlerin uygulama alanları incelendiğinde; tezlerin ağırlıklı
olarak otel ve restoranlara (%36,36) bunun yanında da turistlere (36,36) yönelik hazırlandığı
belirlenmiştir.
Tablo 8. Araştırmanın Uygulama Alanı
Araştırmanın Uygulama Alanı
Kayak İşletmeleri
Otel ve Restoranlar
Turistler
Üniversite Öğrencileri ve Öğretim Elemanları
Avcılar
Toplam

Sıklık
5
16
16
6
1
44

Yüzde
11,36
36,36
36,36
13,63
2,27
100,0
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Tablo 9’da araştırma kapsamında incelenen 69 tezin konularına göre dağılımı yer
almaktadır. Genel olarak bakıldığında incelenen tezlerin çoğunlukla 35’i rekreasyon (%22,15),
23’ü çevre yönetimi (%14,55), 11’i iklim değişikliği (%6,96) konuları ile ilgilidir. Tezler sadece
bir konu ile ilgilenmemiş birden fazla konuyu ele almışlardır. Bu durumda 69 tezin genel sıklık
ölçütünün 158 olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı
Konular
Yönetim
Coğrafya
Atmosfer ve Hava Bilimleri
Su Bilimi
İklim Değişikliği
Kamu Politikaları
Rekreasyon
Şehir Planlama
Avrupa Tarihi
Modern Tarih
Çevre Yönetimi
Beden Eğitimi
Sürdürülebilirlik
Amerikan Tarihi
Ormancılık
Hayvan Bilimi
Doğal Kaynak Kullanımı
İletişim
Pazarlama
Ekonomi
Kültürel Antropoloji
İşletmecilik
Seyahat
Mimarlık
Sosyoloji
Ekoloji
Kanada Tarihi
Turizm
Toplam

Sıklık

Yüzde

3
11
6
3
11
3
35
11
5
2
23
1
6
7
2
1
2
1
4
7
2
3
1
2
2
1
1
2
158

1,89
6,96
3,75
1,89
6,96
1,89
22,15
6,96
3,16
1,26
14,55
0,63
3,79
4,43
1,26
0,63
1,26
0,63
2,53
4,43
1,26
1,85
0,63
1,26
1,26
0,63
0,63
1,26
100,0

Tablo 10’da 69 tezde belirtilen anahtar kelimelerin sıklık ve yüzdeleri yer almaktadır.
Tablo incelendiğinde; 61 tezde sosyal bilimler (35,26), 25 tezde sağlık ve çevre bilimi (%14,45)
ve 18 tezde turizm (%10,40) anahtar kelimeleri belirtilmiştir. Tezlerin genel anahtar kelimeleri
sıklık ölçütünün 173 olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Tezlerin Anahtar Kelimelere Göre Dağılımı
Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilimler
Yer Bilimi
İklim Değişikliği
Kayak
Disiplinlerarası Bilimler

Sıklık
61
14
13
6
1

Yüzde
35,26
8
7,5
3,46
0,57

Atmosfer ve Hava Bilimi

4

2,31
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Turizm
Rekreasyon
Doğa
Sağlık ve Çevre Bilimi
Eğitim
Kutup Birliği
İşletme
Hayvanat Bahçesi
Kış Sporları
İletişim ve Sanat
Tarım
Sürdürülebilirlik
Toplam

18
4
8
25
2
1
4
1
1
5
1
4
173

10,40
2,31
4,62
14,45
1,15
0,57
2,31
0,57
0,57
2,89
0,57
2,31
100,0

Tablo 11’de tezlerde kullanılan referans sayılarının aralığı yüzdelik olarak verilmiştir.
Arama sonucu tezlerin künyelerinde bazı tezlerin referans sayısı belirtilmemiştir. Referans
sayısına ulaşılamayan tez sayısı 25’dir (%36,23). Ulaşılan tezlerde referans aralığı şu
şekildedir; 12 tez 51-100 (%17,39), 9 tez 251 ve üzeri (%13,04) ve 7 tez 101-150 (%10,14)
referans aralığına sahiptir.
Tablo 11. Tezlerin Referans Sayılarının Dağılımı
Referans Aralığı
50 ve 50’den aşağı
51-100
101-150
151-200
201-250
251 ve üzeri
Ulaşılamayan
Toplam

Sıklık
6
12
7
4
6
9
25
69

Yüzde
8,69
17,39
10,14
5,79
8,69
13,04
36,23
100,0

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, ProQuest veri tabanında 2000-2017 yılları arasında kış turizmi ile ilgili
olarak hazırlanmış 39 yüksek lisans ve 30 doktora tezi çeşitli parametreler çerçevesinde
incelenmiştir. 17 yıllık süre zarfında en çok tezin 2009 yılında hazırlandığı görülmektedir.
Yıllara göre tez sayılarında da dalgalı bir grafik gözlenmektedir. Kış turizmi ile ilgili
hazırlanmış tezlerin üniversitelere göre dağılımında University of Alberta (Kanada) ve
University of Calgary (Kanada) üniversiteleri ilk sırada yer almaktadır. Buradan Kanada’nın
kış turizmi için önemli ve uygun destinasyonlara sahip olmasının rolü olduğu söylenebilir. Kış
turizmi ile ilgili yazılmış lisansüstü tezler incelendiğinde, tezlerin daha çok yüksek lisans
düzeyinde hazırlandığı ve bu tezlerin danışmanlıklarının da çoğunlukla profesör doktor
unvanına sahip akademisyenler tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir. Kış turizmi
kapsamında hazırlanmış lisansüstü tezlerin çoğunlukla uygulamalı araştırma türünün ve nitel
araştırma yaklaşımının kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma uygulama alanı olarak çoğunlukla
otel ve restoranlar bunun yanında da turistler tercih edilmiştir. Bu da turizm biliminin
uygulamalı bir bilim dalı olmasının bir sonucunu ortaya koyan önemli bir gösterge ve tespittir.
Lisansüstü tezlerin çoğunlukla 101-200 sayfa aralığında hazırlanmış olduğu araştırma
sonucunda ulaşılan bir başka tespittir. Kış turizmi kapsamında hazırlanmış lisansüstü tezler
konularına göre incelendiğinde ise, tezlerin spesifik olarak sadece bir konu ile ilgilenmedikleri,
tezlerde kış turizmi ile ilgili birçok konunun sentezlenerek incelendiği belirlenmiştir. Bunun
sonucunda tezler ağırlıklı olarak rekreasyon, çevre yönetimi ve iklim değişikliği konuları
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üzerinde yoğunlaşmıştır. Yine tezlerin anahtar kelimeleri incelendiğinde de ağırlıklı olarak
sosyal bilimler, sağlık ve çevre bilimi ile turizm anahtar kelimelerinin tezlerle sıklıkla yer aldığı
görülmektedir.
Bu çalışma yapılırken çoğunlukla tezlerin künyelerinden yararlanılmış olup bazı
parametrelerin (bazı tezlerin referans sayıları gibi) sonucuna ulaşılamamıştır.
Bu çalışma sadece ProQuest veri tabanında kayıtlı olan tezler üzerinden belirli yıllar baz
alınarak sınırlandırılması çalışmanın bir diğer sınırlılığıdır. Turizm alan yazınına katkı
sağlayacak araştırmacılara gelecekte farklı veri tabanlarını da kullanarak kış turizmi alanında
yurt dışında hazırlanmış lisansüstü tezleri incelemeleri önerilirken, yine kış turizmi alanında
yazılmış makalelerin de bibliyometrik analizlerinin gerek yurt dışı, gerek ulusal olarak
yapılması mümkündür. Bu çalışmanın, turizm alanında yapılmış bibliyometrik çalışmalara bir
katkı yapacağı ve gelecek çalışmalara da örnek olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Turizm ve çevre birbirleri ile yakından ilişkili kavramlardır. Turizm faaliyetlerinin özellikle
rekreasyon temeline dayanan aktiviteleri içeren türleri doğal çevre ile etkileşim içerisindedir. Bu turizm
türlerinden en önemlisi kış turizmi faaliyetleridir. Kış turizm faaliyetleri genelde belirli rakımın
üzerindeki dağlık alanlarda gerçekleştirilmesi ile çevreye olumlu ve olumsuz birçok etkisi
bulunmaktadır. Literatürden elde edilen ikincil verilerden yararlanılarak hazırlanan bu kavramsal
çalışmada kış turizm faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkileri araştırılmıştır. Plansız gerçekleştirilen kış
turizm faaliyetlerinin, çevre üzerinde; erozyon, bitki örtüsünün tahribi, yabani hayvan yaşamının tehdit
edilmesi, çevre kirliliği, kaya ve kayaçların tahribatı başlıkları altında toplanacak birçok olumsuz
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan yönetimi ve faaliyet yönetimi ile gerçekleştirilecek
planlama ile kış turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri kısmen ya da tamamen
ortadan kaldırılabileceği araştırma sonucunda ulaşılan diğer bir sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kış Turizmi, Kış Turizmi Faaliyetleri, Doğal Çevre.

EFFECTS OF WINTER TOURISM ACTIVITIES ON NATURAL
ENVIRONMENT
ABSTRACT
Tourism is closely associated with environment. Tourism activities more particularly recreational
based types are involved in an interaction with natural environment. Winter tourism activities are one
of the most important types of recreational based tourism activities interacted with natural environment.
Winter tourism is characterized by natural based mountainside activities because of this related tourism
type has potential negative and positive effects on natural environment. This study focuses on potential
negative effects of winter tourism activities on natural environment when using secondary data sources.
According to results unplanned and structureless winter tourism activities are negative effects on natural
environment such as erosion, destruction of vegetation, pose a threat to the wild life, environmental
pollution, destruction of bedrock and host-rock. On the other according to results, hand negative effects
of winter tourism activities could be reduce with planning, field and activity management.
Key Words: Sustainability, Winter Tourism, Winter Tourism Activities, Natural Environment.

GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki teknolojik gelişmeler ile ekonomik ve sosyal
olanaklarda oluşan iyileşmelerle birlikte ivme kazanan turizm faaliyetleri, kitle turizmi olarak
adlandırılan yoğun tüketimi içeren hareketlerin başlaması sonucunu doğurmuştur. Söz konusu
hareketler ile turizm faaliyetlerine konu olan kaynaklar üzerinde baş gösteren yoğun baskı,
mevsimsel yoğunlaşma ve turizm gelirlerinin dağılımı konusundaki eşitsizlik beraberinde
sürdürülebilirlik kaygılarını doğurmuştur. Turizm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin tesisi ve
temini adına, klasik turizm türlerine karşı alternatif turizm türleri ile bu türlerin farklı tiplerinin
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destinasyonlarda geliştirilmesi öngörülmüş, böylece bu yönde tanıtım ve pazarlama çabaları
içerisine girilmiştir. Avrupa Birliği verilerine göre 2015 yılında 51,054,275 ziyaretçi alternatif
turizm türlerine katılım güdüsüyle Avrupa’da seyahat gerçekleştirmiştir (Anonim,2017). İlgili
yılda bu rakam Avrupa toplam turizm hareketliliğinin %5’ine tekabül etse dahi esasen
beraberinde oluşturduğu etki ile azımsanmayacak seviyededir. Bu durum alternatif turizm
faaliyetlerinde özellikle doğal çevre ile etkileşimde olan türlerinin etkileri konusunda
araştırmalar yapma mecburiyeti doğurmuştur. Temel amacı turizm faaliyetlerinin doğal, sosyal
ve ekonomik çevreler bağlamında sürdürülebilirliğinin sağlanması olan bir hareketin
sürdürülebilirliği tehdit etme ihtimali başlıca bir problem şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda söz konusu çalışmanın temel sorunsalı alternatif turizm türleri kapsamında
değerlendirilen kış turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkileri ile bunlardan olası
olumsuz olanlarının varlığının sorgulanması üzerine oluşturulmuştur. Bu sorunsal çerçevesinde
çalışmanın temel amacı ise kış turizmi faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki etkilerinin
araştırılması ve olası olumsuz sonuçlarının tespiti ile sürdürülebilirlik ile ilişkilerinin ortaya
konulmasıdır. Literatür taraması ile elde edilen kavramsal bilgiler ışığında hazırlanan çalışmada
konuyla alakalı farklı disiplinlerde yapılan araştırmalarda, elde edilen ikincil verilerin
derlenmesi gerçekleştirilmiştir.
TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Çevre, çeşitli dışsal faktörlerin etkisi ile gelişen, organizmaların fiziksel ve biyolojik
yaşamlarını sürdürdükleri ortama verilen addır. Çevre sosyal, kültürel ekonomik politik
etmenleri içerse de temelde doğal olarak toprak, hava, iklim, bitki örtüsü gibi unsurlardan
oluşan doğal bir yapıdır (Holden, 2010: 23). Turizm faaliyetleri gerçekleştirilme şekillerine
göre doğrudan doğal çevre ile doğrudan ve dolaylı olarak da sosyal, kültürel ve ekonomik çevre
ile ilişki içerisindedir. Bu ilişki beraberinde çevre üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkiyi
getirmektedir. Turizm faaliyetlerinin planlı, öngörülebilir ve sürdürülebilirlik kaygıları
içerisinde gerçekleştirilmesi ilişkili olduğu bütün çevrelere olumlu katkı sağlamaktadır
(Mohamada, vd., 2015: 121).
Tablo 10. Turizm Faaliyetlerinin Turizm Üzerindeki Belirli Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin
Karşılaştırılması
Olumlu Etkileri
Planlı turizm hareketlerinde doğal alanların ve
vahşi yaşamın korunması
Ekolojik değerlerin yöre halkı ve profesyonellerin
görüşleri ile yeniden değerlendirilmesi
Çevre duyarlılığı ve koruma bilincinin arttırılması
Doğal çevredeki
korunması

peyzajın

restorasyon

ile

Planlama ve yönetim fikrinin oluşması
Planlı turizm faaliyetleri çevreye plansız şekilde
gerçekleştirilen tarım ve ormancılık gibi
faaliyetlerden daha fazla zararlı değildir.

Olumsuz Etkileri
Plansız turizm faaliyetleri nedeniyle çevrenin
estetik değerinin kaybolması
Ses ve çevre kirliliği
Plansız yapılaşma ile orman alanlarının yok
olması, orman yangınları, su ve hava kirlilikleri
Uygun olmayan araçların kullanımı ile plajların,
koyların, doğal parkların fiziksel çevresinde
tahribat oluşması
Doğal
manzaranın
değişmesi,
mevsimsel
yoğunluk ile artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak
taşıma kapasitesinin aşılması
Kaynaklar üzerindeki yoğun kullanım

Kaynak: Muhanna, 2006: 20

Öncelikli olarak turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik kaygıları içerisinde
gerçekleştirildiği alanlarda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler desteklenmekte yerel doğal
çeşitlilik korunmakta, kültürel ve sosyal değerlere sahip çıkılmakta yöre halkının ekonomik
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etkinliklerine katkı sağlamaktadır (Byrd, 2007: 7-8). Turizm faaliyetleri sayesinde kamusal
alanların iyileştirilmesi mümkündür. Tarihi alanlar, doğal parklar gibi alanların korunması ve
geliştirilmesine yönelik bilinç ile faaliyetlerin geliştirilmesi turizm faaliyetleri ile
sağlanmaktadır. Turizm faaliyetlerinin planlı yürütüldüğü alanlarda alt yapı ve üstyapı
imkanlarına yatırımlar yapılarak çevreye katkı sağlanmaktadır (Baysan, 2001: 219). Diğer
yandan birçok planlı gerçekleştirilen birçok turizm faaliyeti beraberinde oluşan çevresel
farkındalık ile ekolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladığı bilinmektedir (Butler, 1999:1314).
Literatürde turizm faaliyetlerinin çevre ile olan olumsuz ilişkilerini araştıran çalışmalar
turizm ve doğal çevre ilişkilerini incelemektedir (bkz: tablo 2). Bu çalışmaların odak noktaları
turizm faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerindeki baskı ile nüfus yoğunluğu ve çevre kirliliği
neticesinde oluşan fiziksel etkilerdir (Baysan, 2001: 219). Turizmin doğal çevre üzerindeki
olumsuz etkilerinin temel nedeni olarak destinasyonlarda turizm faaliyetlerinin plansız gelişimi
gösterilmektedir.
Günümüzde birçok destinasyonda gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerine yönelik
imkanların yeterli olması ile turlar planlanırken, bölge turist popülasyonunun ve ilerleyen
dönemde popülasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dağınık ve plansız olarak tesislerin
inşası ile çevre (flora-fauna vb.)baskı altına alınmaktadır (Vehbi ve Doratlı, 2010: 1486).
Tablo 11. Turizm Faaliyetlerinin Doğal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Yönelik
Yapılan Araştırmalar
Burns ve Holden 1995
Puczko ve Ratz (2000)
Wood ve House (1991)
Harris (1991)
Croall (1995)
Prıiner, Sweeney ve Green (1993)
Sindiga ve Kanunah (1999)

Turizmin çevre üzerine pozitif ve negatif etkileri
bulunmaktadır.
Turizmin plansız gelişimi destinasyonlardaki fiziksel çevre
üzerinde baskıyı arttırarak çevrenin fiziksel ve sosyokültürel
yapısını yıpratmaktadır.
Turizmin çevre üzerinde faaliyetlerin planlı olup olmama
derecesine göre pozitif ya da negatif etkileri bulunmaktadır.
Plansız gerçekleştirilen deniz turizm faaliyetleri su
kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır.
Plansız yapılan turizm faaliyetleri canlı türlerinin ölümüne,
toprak parçalanmasına ve erozyona neden olmaktadır.
Eko turizm faaliyetleri vahşi yaşama zarar vermektedir.
Turizmdeki plansız yapılaşma hayvan ırklarının huzursuzluk
yaşayarak göç etmelerine ayrıca üretim alanlarının
kaybedilmesine neden olmaktadır.

Kaynak: Amuquandoh, 2010: 225’den uyarlanmıştır.

Turizm türlerinden rekreasyon temelli faaliyetlere dayananların doğal çevre üzerindeki
etkileri daha yoğundur. Bunun en büyük nedenlerinden biri; rekreasyon ve çevre arasındaki
ilişkidir. Rekreasyonun çevreyi koruyucu ve geliştirici etkisinin yanında çevreyi tahrip edici
etkisi de olabilir (Tütüncü ve Aydın, 2014: 119 ). Rekreasyon temelli turizm faaliyetlerinin en
önemlilerinden biri kış turizm faaliyetleridir. Tamamen doğa temelli faaliyetleri içermesi kış
turizm faaliyetleri ile çevre ilişkisini ön plana çıkarmaktadır.
KIŞ TURİZM FAALİYETLERİNİN DOĞAL ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
Kış turizmi; kar yağışının bolluğu, dağların yükseltisi ile eğimi uygun doğal alanlarda
kayak sporunun yapılmasının mümkün olduğu ve gereken şartların uygunluğunun sağlandığı
destinasyonlarda, konaklama, yeme-içme, eğlenme, gezme-görme gibi aktivitelerin
gerçekleştirebileceği, yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen etkinlikler bütünüdür (Ayaz ve
Apak, 2017: 79).
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Kış turizmi faaliyetleri genel olarak kayak sporunun merkezinde gerçekleşmesi ve
bununda belirli bir yükseklik gerektirmesinden ötürü dağ ve spor turizmleri ile birlikte
anılmaktadır. Bu nedenle kaçınılmaz olarak belirli yüksekliği olan dağlarda ve dünyada önemli
bir spor olarak gelişen kayak sporu (Albayrak, 2013: 146) ve dağcılık ile anılmasına neden
olmaktadır. Günümüzde dağcılık, sadece bir dağın zirvesine veya bir kayanın yüzünde
tırmanmaktan ibaret değildir. Çünkü artık bu faaliyetler çok çeşitlenmiştir. Modern tırmanışlar
hiking/trekking (doğa yürüyüşü) ve bouldering’ten (yüksekliği fazla olmayan ancak çok sarp
ve tek kayalara tırmanma), kayaklı dağcılığa ve geleneksel dağcılığa kadar çeşitli aktiviteleri
kapsayan geniş bir yelpazedir (Somuncu, 2004: 4).
Kış turizm faaliyetlerinde dağ temelinde doğal çevrenin kullanımı belirli sorunları
beraberinde getirmektedir. Dağlarda ortaya çıkan bu sorunların ana kaynağı öncelikle bu
alanları turizm/rekreasyon amacıyla kullanan katılımcıların kendisi, ikinci olarak da turizm
hareketinin içinde yer alan diğer kişi ve kuruluşlar olarak görülmektedir. Buradan hareketle
dağcılık ve dağ turizminin çevresel yönleri ve iyi bir planlama yapılmadığında çevre üzerindeki
olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır (Koçak ve Balcı, 2010: 216).
Tablo 12.Doğal alan kullanımının çevre üzerindeki etkileri

Kaynak: Koçak, 2010: 217.

Plansız gerçekleştirilen kış turizm faaliyetlerinin genel olarak çevre üzerindeki olumsuz
etkileri iki grupta incelenmektedir. Bunlardan ilki aktivitelerin etkileridir. Aktivitenin türü
doğal çevrenin kullanım şiddetini değiştirmektedir. İkincisi ise tesislerin etkisidir. Çarpık ve
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plansız yapılaşma gerek doğal yapıyı gerekse canlı yaşamını doğrudan etkilemektedir. Tablo 3
incelendiğinde kış turizm faaliyetleri kapsamında incelenecek dağ temelli aktivitelerin
(dağcılık, kaya tırmanışı, kayak, kampçılık vb.) ve kış turizmi kapsamında plansız tesisleşmenin
doğal çevreye vereceği zararlar görülmektedir. Bu zararlar belirli gruplarda toplanmaktadır.
Bunlar (Somuncu, 2004: 14);
• Erozyon;
• bitki örtüsünün tahribi;
• yabani hayvanların tedirgin edilmesi;
• çöp miktarının artışı;
• kaya ve kayaçların tahribatı;
• tarihi ve kültürel alanların tahrip edilmesi şeklindedir.
Söz konusu etki ve olası zararlar farklı ölçeklerde, farklı şiddetlerde meydana
gelebilmektedir. Bu farklılık, gerek turizm faaliyetinin gerçekleştirildiği bölgenin doğal
çevresinin yapısı gerekse faaliyetin genişliği ile katılımcı sayılarına göre farklılık
göstermektedir. Hangi şiddet ile meydana gelirse gelsin kış turizm faaliyetlerinin planlı
uygulanması ve bu faaliyetlere katılanların bilinçsiz yaklaşımlarının giderilmesi gerekmektedir
(tablo 4).
Tablo 13. Dağ Temelli Turizm Faaliyetleri ile Rekreatif Faaliyetlerin Doğal Çevre
Üzerindeki Etkileri
Aktivitelerin
doğurduğu tehdit
Biyolojik
çeşitliliği tehdit

Ulaşım
Problemleri

Kirlilik

Görsel değerleri
Tehdit

Dağların manevi
değerlerini tehdit

Tırmanış rotalarının önceden belirlenerek işaretlenmesi veya kayaların
tahribatı, tırmanıcıların kendi arzuları doğrultusunda tırmanışlarını engeller.
Erozyon, patikaları tahrip eder.
Kaya tırmanıcıları nadir kuşların yuvalarına zarar verebilir.
Kalabalık ziyaretçiler yolları üzerindeki hayvanları ürkütebilir.
Kitlesel doğa yürüyüşleri ormansızlaşmayı hızlandırır.
Kayaklı dağcılık kritik kış döneminde hayvanları ürkütebilir.
Toprak yapısının bozulmasıyla geleneksel tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü
alanlar değişime uğrar.
Genelde trafik artar
Dağcılık alanlarında trafik artar çünkü eğilim destinasyona mümkün
olduğunca yaklaşmaktır.
Park yeri problemleri ortaya çıkar.
Çöp miktarı artar.
Su kirliliği artar.
Gürültü kirliliği artar.
Dağ kulübeleri, sığınaklar vb. üniteler
Teleferikler ve yollar
Ziyaretçiler kendi tüketim alışkanlıklarını ve yasam biçimlerini dağlara
getirirler
Yerel sosyal yapıda değişiklik ortaya çıkar.
Yerel halkın yaşam alışkanlıklarında meydana gelecek değişimler
Dağların pek çok yerel kültürdeki dinsel rolüne, insanların tabularına ve
inançlarına saygı
göstermeme
Ziyaretçi kalabalıklarının kişiler için yaban hayatı ya da bozulmamış
doğadan manevi yararlanmayı engellemesi
Dağları satın alınabilen bir madde gibi düşünme

Kaynak: Fresque ve Plummer, 2009: 600

Günümüzde kış turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerinde olumsuz etkilerine yönelik
birçok örnek görülmektedir. Bunlardan en önemlileri çığ felaketleridir. Plansız yapılaşma ve
faaliyetlerin plansız gerçekleşmesi kar kütlelerinin yüzeye tutulumunu etkileyerek kayması
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sonucunu doğurmaktadır. Diğer önemli etkiler hayvanların rahatsız edilerek şehirlere göçleri,
kış uykusu alışkanlıklarının değişerek saldırganlıklarının artması, türlerin azalımı şeklinde
sıralanabilir. Özellikle kış turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulacak
tesislerin inşası ayrıca bitki örtüsünün tahrip olmasına ve/veya değişmesine neden olmaktadır.
Ayrıca çarpık tesisleşme çevre kirliliği türlerini de doğrudan etkilemektedir (Ewert, 1999;
Patthey vd., 2008; Fresque ve Plummer, 2009). Plansız ve çarpık kentleşme ile doğal peyzaj
görüntüsünün bozulması sonucu da doğmaktadır.
Bunun yanında kış turizm faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlarda taşıma
kapasitesinin doğru hesaplanamaması ve kapasitenin aşılması ile kültürel yapı, doğal yapı ve
biyolojik çeşitlilik tahribatı artacaktır. Bu nedenle kış turizm faaliyetlerinin doğru planlama ile
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kış turizm faaliyetlerinin planlanması iki grupta toplanmaktadır. Bunlar; (1) alan
yönetimi, (2) faaliyet yönetimi şeklindedir (Fresque ve Plummer, 2009: 592). Alan yönetimi
kış turizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fiziki alanın belirlenmesi sürecinin stratejik
aşamalarını ifade etmektedir. Diğer turizm faaliyetlerinde olduğu gibi kış turizmi faaliyetlerinin
planlanmasında da çevre üzerindeki baskıyı azaltmak adına yapılacak alan yönetiminde göz
önüne alınması gereken etkenler ve cevap aranacak sorular şunlardır (Buckley, 1991: 244);
1. İmar Planlamasının Yapılması: Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin
hangi bölümü imara uygundur ve ne tür bir yapılaşma uygulanacaktır? Koruma altına
alınacak alanlar hangileridir?
2. Kullanım Yoğunluğunun Belirlenmesi: Turizm faaliyetleri için kullanılacak alanların
taşıma kapasiteleri nelerdir? Faaliyetlere katılımcı sayıları ne olacaktır? Konaklama
tesislerini çevresel bozulmaya sebebiyet vermeden planlanabilir mi?
3. Çoklu Kullanım Yönetimi: Atıl alanları koruma programları dahilinde ekonomik
sisteme dahil edilmesi için nasıl bir planlama yapılmalıdır?
Alan yönetim faaliyetlerinin başında öncelikli olarak destinasyonun coğrafi yapısının
faaliyetlere uygun olması şartının aranması önemlidir. İkinci olarak taşıma kapasitesinin
belirlenmesi ve bu bağlamda imar planlarının yapılması gerekmektedir. İmar planlarının
gerçekleştirilmesinde doğal yapıya ve yörenin kültürel özelliklerine uygunluk ile doğal
peyzajın görüntüsünün bozulmaması gibi hususların üzerinde durulması gerekmektedir. Alan
yönetimi kapsamında atıl alanların değerlendirilmesi, doğal yaşam bölgelerinin korunması,
altyapı imkanlarının geliştirilmesi ve bu imkanların çevreye zarar vermemesi gibi hususların
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tablo 14. Doğada Ekolojik Ayak İzi Bırakmama İlkeleri ve Yapılması Gerekenler
Faaliyet öncesi planlama ve hazırlık

Seyahat, Aktivite ve Kamp alanları için dayanıklı
yüzeylerin seçimi

Atık yönetimi
Doğal yapıyı bozma

Küçük gruplar halinde aktivitelerin planlanması
Alan kullanım sürelerinin kısa tutulması
Gereksiz ekipman ve malzeme kullanımının önüne
geçilmesi
Kamp ve diğer faaliyetler için planlı ve belirli
alanların kullanımı
Faaliyet planlamasında fiziksel alan kullanımının
minimal seviyede tutulması
Kamp alanları ile diğer faaliyetler için doğal
kaynaklardan mümkün olan en uzak noktaların
kullanımı
Tüm atıkların kontrollü toplanması ve yok
edilmesi
Doğal, tarihi değerlerin varlığına ve bulundukları
yerlere saygı gösterilmesi
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Doğal yaşama saygı

Yerel halkın yaşam koşullarına saygı

Hayvanların beslenmesi ya da bölgede hayvanlara
besin olabilecek buluntular konusunda hassas
davranılması ve kurallara uyulması
Doğal yaşamı gözlemlemenin otoriterlerce
belirtilen alanlardan ya da uzak mesafelerden
yapılması
Gürültü kirliliği doğurmama
Kişilerin yaşam alanlarına müdahil olmama
Kamp alanlarının diğer insanlardan farklı
mesafelerde oluşturulması

Kaynak: Koçak, 2010: 220

Kış turizm faaliyetleri planlamasının ikinci aşaması olan faaliyetlerin yönetimi ile kış
turizm faaliyetlerinin hangi grup büyüklüklerinde, ne sıklıkla ve hangi prensipler bağlamında
gerçekleştirileceğinin stratejik analizi ifade edilmektedir. Faaliyet yönetimi aşaması, faaliyet
öncesinde, faaliyet süresince ve faaliyet sonlarında yapılacak eylemleri içermektedir. Başka bir
ifadeyle yapılacak faaliyetlerin doğada ekolojik ayak izlerinin kontrol altına alınmasını
düzenlemektedir (tablo 5).
Faaliyet öncesinde faaliyetlerin büyüklüğü ile her bir faaliyet için uygun olan grup
büyüklüklerinin taşıma kapasiteleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.
Doğal çevrenin zarar görmemesi adına küçük gruplar ile planlama yapılması uygundur. Faaliyet
sürelerinin kısa tutulması da bu duruma katkı sağlayacaktır. Faaliyet yönetiminin ön planlama
aşamasında programlamanın etkin şekilde yapılması, kural ve prosedürlerin net bir şekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde faaliyet esnasında denetim daha kolay olacaktır.
Faaliyet esnasında yönetim, gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenen standartlara uygunluğunun
kontrolü ve aksi durumlarda düzeltici hususları içermektedir. Faaliyet sonrası yapılacaklar ise
doğal, çevresel döngünün işleyişinde turizm faaliyetlerinin etkilerinin belirlenmesi ve
müdahalelilerin yapılmasını içermektedir. Kış turizmi faaliyetlerinde doğal çevreye etkilerini
minimize etmeye yönelik temel ilkeler tablo 5’de özetlenmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Turizm faaliyetleri özellikle de rekreasyonel faaliyetlere dayanan türlerin neredeyse
tamamı doğal çevre ile ilişki içerisindedir. Bu ilişki çeşitli etkileri de beraberinde getirmektedir.
Bu etkiler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Olumlu etkiler genelde planlı
turizm faaliyetinin gerçekleştirildiği alanlarda altyapı, üst yapı toprak ıslahı, atık yönetimi gibi
birçok imkanın gelişmesi ile çevre koruma bilincinin yerleşmesini sağlamaktadır. Diğer yandan
ele alındığında ise plansız gerçekleştirilen turizm faaliyetlerin bitki örtüsünün, ekolojik
yaşamın, kültürel yapının bozulması gibi birçok unsuru etkilemektedir. Rekreasyonel temelli
faaliyetleri içerisinde barındıran kış turizmi faaliyetleri genel olarak kayak sporu bünyesinde
gerçekleşmesi ve kayak sporu için uygun ortamların belirli yükseklik gerektirdiğinden dağ ve
spor turizmleri ile birlikte anılmaktadır. Bu özelliği kış turizm faaliyetleri ile çevre ilişkilerinin
yoğun gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Kış turizmi faaliyetleri planlı gerçekleştirilmesi
halinde belirli yükseklik ve üzerinde atıl kalmış alanların ıslahı ile topluma kazandırılması
mümkün olmaktadır. Bunun yanında faaliyetlerin gerçekleştirileceği bölgelerdeki planlı
yapılaşma, altyapı inşası gibi durumlar yerel halkın ve bölgenin kalkınmasına imkan
tanımaktadır. Diğer yandan plansız yürütülen kış turizmi faaliyetleri ise doğal çevre üzerinde
ciddi olumsuz etkiler barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi toprak üzerindeki etkileridir.
Plansız faaliyetlerde erozyon, çığ gibi birçok doğa olayının yanı sıra çevre kirliliği, kültürel
değerlerin ve doğal kaynakların zarar görmesi, canlı çeşitliliğinin azalması gibi sonuçlar
doğurmaktadır. Bu nedenle kış turizm faaliyetlerinin planlı olarak gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu planlama alan yönetimi ve faaliyet yönetimi şeklinde
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gerçekleşmektedir. Doğal çevrenin ve kış turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından söz
konusu planlama ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilerek, çevrenin olası olumsuz
etkilerinin azaltılması gerekmektedir.
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ÖZET
Günümüzde birçok kişi yılın her döneminde boş zaman aktiviteleri için çeşitli seçimler
yapmaktadır. Bu seçimlerde bazen içsel motivasyonlar daha etkiliyken bazen de gidilen bölgenin,
seçilen aktivitenin çekiciliği daha etkili olmaktadır. Özellikle kış aylarında turistik tüketiciler açısından
kış turizmi destinasyonları önemli çekim merkezleridir. Bu çalışma, kış turizmini tercih eden turistik
tüketiciler açısından yeni ve önemli bir destinasyon olan Sivas Yıldız Dağı’nın kış turizmi potansiyelini
değerlendirmeyi ve gelişimine yönelik sürdürülebilir stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yıldız
Dağı Sivas'ın kuzeyinde bulunan 2552 m yüksekliğinde Sivas'ın merkezine 58 km uzaklıkta kış turizmi
faaliyetlerin yapıldığı bir destinasyondur. Çalışmada, Yıldız Dağı’nın doğal turizm kaynakları, sosyal
ve kültürel değerleri ve alt yapısı ranking ve swot analizi yöntemiyle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda Sivas Yıldız Dağı ile ilgili ve bölge hakkında bilgi sahibi olan kurum ve kuruluşlardan yetkili
kişilere ulaşılarak ranking ve swot analizi formlarıyla bilgi toplanmıştır. Bu verilerden elde edilen
sonuçlar ve iyi örnekler ile Yıldız Dağı destinasyonunun sürdürülebilir gelişimine ilişkin stratejiler
oluşturmaya çalıştırılmıştır.
Anahtar kelimeler; Kış Turizmi, Sivas Yıldız Dağı, Sürdürülebilirlik, Ranking, Swot Analizi

EVALUATION OF SİVAS YILDIZ MOUNTAIN’S WINTER TOURISM
POTENTIAL BY RANKING AND SWOT ANALYSIS
ABSTSRACT
Many people make various choices for leisure activities in every period of the year. Sometimes
the internal motivations are more influential in these elections, but sometimes the attractiveness of the
selected region is more effective. Especially in the winter months, winter tourism destinations in terms
of tourist consumers are important attraction centers. This study aims to evaluate the winter tourism
potential of Sivas Yıldız Mountain, a new and important destination for tourists who prefer winter
tourism, and to develop sustainable strategies for its development. Yıldız Mountain is a destination of
winter tourism activities at a distance of 58 km from the center of Sivas at a height of 2552 m located to
the north of Sivas. In the study, it was tried to evaluate the natural tourism resources, social and cultural
values and infrastructure of Yıldız Mountain by ranking and SWOT analysis method. Within this scope,
the authorized persons of Sivas Yıldız Dağ and the institutions and organizations that have information
about the region were reached and information was collected through ranking and SWOT analysis
forms. The results and good examples from these data were used to create strategies for the sustainable
development of the Yıldız Mountain destination.
Keywords: Winter tourism, Sivas Yıldız mountain, sustainability, ranking and SWOT analysis.

GİRİŞ
Boş zaman aktivitesi ve aktif olmak, sağlıklı yaşam ve iyi hissetmek açısından çok önemli
olduğundan insanların yaşam biçimi haline gelmeye başlamıştır. Yılın her döneminde boş
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zaman aktiviteleri için çeşitli seçimler yapılmaktadır. Kış aylarında turistik faaliyet
gerçekleştirmek isteyen tüketicilerin seçimlerinde etkili birçok faktör bulunmaktadır. Bu
seçimlerde gidilecek bölgenin ve bölgede seçilen aktivitelerin çekicilikleri çok etkili
olmaktadır. Kış dönemlerinde turistik tüketiciler açısından kış turizmi destinasyonları önemli
çekim merkezleridir.
Kış turizminin ilk ortaya çıkışının 1860'lı yıllarda İsviçre'de olduğu kabul ediliyor. St.
Moritz'de Johannes Badrutt isimli bir otel yöneticisinin misafirlerini kar manzarası seyretmek
için kışın da davet etmesiyle başlayan kış turizminin gelişimi 1970’li yıllarda hız kazanmıştır.
Bu yıllardan itibaren büyük kayak merkezlerinin inşası ve otel yatırımları hız kazanmaktadır
(TÜRSAB, 2016)
Günümüzde Türkiye’de kış turizmi tercih edilen bir turizm çeşidi olmaya başlamıştır.
Bunun sonucunda kış turizm merkezlerine olan talep ve ilginin her yıl önemli oranda artış
gösterdiği görülmektedir. (Ülker: 2016: 1-2). Turizm Bakanlığı tarafından kış sporları
turizmine yönelik olarak ilan edilmiş toplam 28 bölge var. Ancak Bakanlık dışında çeşitli
idareler tarafından kayak merkezi olarak belirlenen ya da hedef gösterilenlerle birlikte bu sayı
51’e ulaşmış durumdadır (TÜRSAB, 2016). Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken, Kayseri
Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Kars Sarıkamış ön plana çıkmış kış turizm merkezleridir.
Bu çalışmada Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olmaya aday Sivas
Yıldız Dağı kış turizm olanaklarının swot ve ranking teknikleriyle değerlendirilmesi ve
sürdürülebilir gelişimi için stratejilerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda çalışmada
öncelikle kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve metod belirtilerek alan çalışmasının bulguları
verilerek sonuç ve değerlendirmede izlenecek stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında ağırlık
kazanan bir turizm çeşididir (Doğaner, 2001). Kayak sporunu yapmaya müsait, kar şartlarının
ve eğim alanlarının uygun olduğu bölgelere yapılan seyahatler, konaklama, yeme-içme,
dinlenme, eğlenme, gezme-görme gibi aktivitelerden oluşan ve yılın belli bir döneminde
gerçekleştirilen faaliyetlerin tümüdür (Altaş, Çavuş, & Zaman, 2015). Kış turizmi denildiğinde
akla ilk gelen faaliyet olan kayak, kış turizminin gelişmesini sağlayan en büyük etkenlerdendir.
Kış turizmi iklim değişikliğine oldukça bağımlıdır. Bu nedenle sürdürülebilirlikle yakından
ilişkili bir turizm çeşididir (Bonzangio, Giupponi, & Balbi, 2016). Avrupa’da kış turizmi
endüstrisi milyonlarca turisti kendine çekmektedir ve yaklaşık olarak 50 milyar avro ile turizm
ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır (Tranos & Davoudi, 2014). Kış turizmi İlban v.d
(2008:321) tarafından, kayak sporu yapmaya müsait, kar şartlarının ve eğim alanlarının uygun
olduğu yerlere yapılan seyahat, konaklama, yeme-içme, dinlenme, eğlenme, gezme-görme, gibi
aktivitelerden oluşan ve yılın belli bir zamanında gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü olarak
tanımlamaktadır. Karaman ve Gül (2016) ise, kış turizmini bir bölgenin doğal kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde korunması ve bunun yanında sosyo-kültürel ve ekonomik yönde
gelişmesine katkı sağlayan alternatif turizm çeşitlerinden biri olarak tanımlamaktadır.
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki hedef kitlesini kış sporları turizmi pazarı olarak
belirlemiş şirketlerinin yıllık raporlarına göre, kış sporları, durgun bir süreçle karşı karşıyadır
ve çevreye duyarlı dağlık alanların ve köylerin yönetiminde zorluklar yaşanmaktadır. Kış
sporları destinasyonları rekabet yaratma stratejileri etrafında toplanması ve Dünya Turizm
Örgütü tarafından belirlenen sürdürülebilir turizm kriterlerini karşılaması gerekmektedir
(Flagestad & Hope, 2001).
Kış turizmi ilgi çekici olduğu kadar tehlikeleri de içinde barındırmaktadır. Kar örtüsü
miktarı ile ilgili ‘’kar güvenliği’’ olarak adlandırılan önlemlerin alınması, kış turizmi
faaliyetlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olmasını sağlamaktadır.. Avrupa'da, Alp
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bölgelerinde olduğu gibi 1.300 m'den daha yüksek rakımlar genellikle kar güvenliği kriterini
taşımaktadır. Bu nedenle Alp bölgeleri gibi yerler kış turizmi için oldukça popüler yerler
olmuşlardır. Turizm sektörü, Alp’lerdeki ekonominin yaklaşık %10-12’sini karşılamaktadır
(Tranos & Davoudi, 2014).
Bununla birlikte, kış turizmi iklim değişikliğine karşı oldukça hassastır. Sıcak geçen
yazlar yaz turizmine olan ilgiyi arttırırken kış turizminin çekiciliğini azaltmaktadır. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Raporu'na göre, küresel ortalama hava sıcaklığında 1
°C'lik bir artış, kar çizgisini 150 m değiştirecektir. Bu aynı zamanda Avusturya, Almanya,
İtalya, Fransa ve İsviçre'deki dağ kayak merkezlerinin %10'unda güvenilir kar seviyesi
olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu oran sıcaklığın 2 ° C artması durumunda %33'e
yükselecektir (Agrawala, 2007). Kayak ve kros kayağı gibi kış sporu faaliyetleri, güvenilir kar
koşullarına büyük oranda bağlıdır. (Falk, 2013). Kış sezonunun kısalması kayak sezonunun
daha geç başlaması gerekeceği anlamına gelir ve bu da endüstrinin ekonomik olarak kayıp
yaşamasına neden olabilir. Örneğin, Avusturya Alplerindeki en hassas bölgelerdeki ortalama
sıcaklıkların 1 ° C'lik bir artışın kayak süresini kış mevsiminde dört hafta, ilkbaharda altı hafta
azaltacağı düşünülmektedir (Hantel, Ehrendorfer, & Haslinger, 2000).
Gelecekte, küresel ısınma, düşük enlem veya düşük irtifadaki kayak alanları için ölümcül
bir tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda, iklim değişikliğinin kayak turizmi üzerindeki etkileri
ile ilgili araştırmalar giderek yurtdışında kaygı uyandırmaktadır (Yang & Wan, 2010).
Laurent Vanat’ın 20017 yılında hazırladığı Uluslararası Kar ve Dağ Turizmi Raporu’na
göre dünyada güvenli kar seviyesine sahip donanımlı kayak alanlarına sahip 67 ülke
bulunmaktadır. Dünya çapında 2000 civarında kayak merkezi tespit edilmiştir. Rapordaki 5
yıllık ortalama ziyaretçi verilerine göre, Fransa en çok ziyaret edilen ülkedir. Çin ve Rusya
ortalama ziyaretçi sayıları göz önünde bulundurulduğunda en çok gelişme gösteren ülkelerdir.
Kayak sporu turizmi amaçlı ziyaretçilerin çoğu iç pazara dayanmaktadır. Küresel perspektifte
bakıldığı zaman kayak turizmi amaçlı yabancı ziyaretçilerin oranı %12 ile sınırlıdır. (Vanat,
2017).
Kış turizmi genel olarak kayak sporu ile anılmaktadır. Bu yüzden belirli bir yüksekliğe
sahip olan dağlar kayak sporu ile özdeşleşmiştir(İlban ve diğerleri, 2008). Bir bölgenin kış
turizmine açılabilmesi için herşeyden önce kayak sporunun yapılabilmesine uygun ölçüde kar
yağışı alması gerekmektedir. Bununla bilrlikte karın yerde kalma süresi ve miktarı da turizm
eylemini etkilemektedir (Doğaner, 2001).
Bir bölgenin coğrafi güzellikleri ve iklimi turistler için çekim faktörü oluşturan fiziksel
özelliklerdendir. Bu yüzden havanın sıcak ve güneşli olduğu ülkeler için, kar yağışlı kış
sporlarına uygun kış turizmi yapılabilecek bölgeler turistik çekiciliğe sahiptir (İçöz, Kozak,
2002).
Kış Turizmi Özellikleri ve Talebi
Turizm destiyonunun temel kaynak ve çekicilikleri ile ilgili özelliklerin belirlenmesi,
pazarlama stratejisi açısından önemlidir. Turizm destinasyonları genel anlamda birbirinden
farklı yapıdadırlar. Sahip oldukları çekim gücüne istinaden belli ziyaretçi kitlesi açısından
ziyaret edilmeleri, sahip oldukları ürün karması açısından seyahat ihtiyacını karşılamaları ortak
özellikleridir.(Kozak ve Sarı, 2005).
Daha çok yaz aylarına toplanmış turizm faaliyetlerini yılın diğer aylarına yaymada önemli
turizm türlerinden biri de dağ ve kış turizmidir.(Öztaş, 2012). Ülkemiz ise kış turizm
faaliyetlerinin uygulanabileceği yüksek karlık bölgelere sahiptir. Bu bağlamda bu bölgeleri kış
turizmine uygun hale getirmek ve kış sporları için gereklilikleri uygulamak turizm talebini
etkileyerek bölgenin kalkınmasına yardımcı olacaktır.
Kış turizm faaliyetlerine yönelik temel eylem kayak sporudur. Bu yüzden kış sporları
faaliyet alanlarında kayak başta olmak üzere konaklama, spor, eğlence, hizmet gibi sosyal
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amaçlı günübirlik yerler ve alt yapı tesisleri bulunmalıdır. Bu koşullar her kış turizmi bölgesi
için taşıma kapasitesine bağlı olarak geliştirilmelidir. (Demir, 2000).
Kış turizminin genel özellikleri ise Albayrak (2013) tarafından aşağıdaki gibi
sıralanmıştır;
 Kış turizmi kış sporları, macera ve heyecan tutkusunu yaşamak arzusuyla eğim ve
yüksekliği uygun olan kar alan bölgelerde, insanların sağlıklı yaşam amaçlarına
da katkı sağlayan bir turizm türüdür.
 Kış turizmi atıl durumda kalmış dağlık alanların değerlendirilmesiyle o bölgeye
talebin oluşmasına dolayısıyla turizmden pay elde etmesine yardımcı olur.
 Daha fazla alt ve üst yapı yatırımı gerektiren kış turizmi gerçekleştirildiği bölgede
istihdamın ve turizm ekonomisinden elde edilen gelirin artmasına olanak sağlar.
 Kış turizmine katılan kişiler farklı yaş gruplarından farklı eğitim düzeylerine sahip
bireylerdir ve genelde yüksek gelir düzeyine sahiptir ve diğer turizm türlerine
istinadendaha fazla harcama yapılan bir turizm türüdür.
Kış turizmi bölgelerinin talebi ekonomik, sosya-kültürel, demografik gibi faktörlere göre
ve kış turizm bölgesini kullanacak kış sporları yapan kişilerin coğrafi tercihlerine göre değişim
göstermektedir.
Kış Turizmini Etkileyen Etmenler
Kış turizmi, kar yağışına bağlı olarak dağların kar alabilen yükselti kuşağında ağırlık
kazanan bir turizm türüdür. Kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen faaliyet olan kayak, kış
turizminin gelişmesindeki en önemli etkilerden biridir (Altaş, Çavuş, & Zaman)
Bölgedeki alanın, bileşimi, yapısı ve gelişimi, iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikler
ve yer şekilleri kış turizmi, özellikle kış sporları açısından uygunlukta önemli faktörlerdir.
Güneş ışınlarının geliş açısı, pistlerin akı yönleri, gündüz süresinin uzunluğu, rüzgarlar,
nem ve yağışlar gibi faktörler kış sporları faaliyetlerini etkileyen klimatolojik
faktörlerdir.(Demir ve Alım,2016).
Kar kayağı uygulamaları için, kayak pistleri ve kayakçıları taşıyan mekanik tesislerin
bulunduğu kayak alanlarının yükselti kuşağı, ulusal ve uluslararası kayak yarışlarının
yapılabilmesi için ‘Uluslararası Kayak Federasyonları Birliği’ kurallarına uymak zorunda
olduğu koşullardandır. Kış turizm tesis türleri, farklı gelir düzeylerine ve farklı sosyal gruplara
hitap edecek şekilde planlanmalıdır. Kış sporlarının uygulama alanları gerekli standartlar, pist
eğim oranı çeşitliliği, mekanik tesis türleri, kullanıcı talebin yoğunluğu kullanımı belirleyen
unsurlar olarak kış turizminin imajını belirler.(Demir, 2000).
Kış turizmi çekiciliğine sahip yerler için dağlık bölgelerin alt yapı gelişimleri zor olması
nedeniyle diğer turizm çeşitlerine göre daha çok yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak dağlık
bölgeler rasyonel olarak değerlendirilerek doğru yatırımlar yapılması halinde, kış turizmi
ülkelerine ekonomilerine katkı sağlayarak toplumsal açıdan faydalar sağlayacaktır.(Mursolow,
2009).
YÖNTEM
Çalışmada Sivas Yıldız Dağının turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde ranking ve
swot analizi yöntemleri kullanılmıştır. Swot analizinde bölgenin güçlü, zayıf yönleri ve bölge
için fırsat ve tehdit oluşturabilecek durumlar ve koşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Ranking
tekniğiyle ise alanın olanaklarının dört kategoride puanlanması ile en önemli özelliklerinin
ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Puan ölçeği 1-çok az önemli / 9-çok fazla önemli aralığında
oluşturulmuştur. Dört açıdan uygulanan yöntem 1'den 9'a kadar önem derecesine göre
puanlandırılmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak tablolarda gösterilmiştir
Her iki teknik ile elde edilen sonuçlar karşılaştırmak yoluyla veriler güçlendirilmiştir
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamında; İç Anadolu’nun doğusunda yer alan, tarihi İpek Yolu
güzergahlarının kesiştiği bir yerde konumlanmış Sivas ilinin kış turizmi faaliyetlerinin yapıldığı
2010 yılında faaliyete geçen Yıldız Dağı kayak merkezinin sürdürülebilir turizm çerçevesinde
geliştirilmesi konusuna değinilmiştir
2010 tarihinde resmi olarak kayak merkezi olarak ilan edilen Yıldızdağı’nda 1 teleksi, 2
telesiyej, oluşan 3 mekanik tesis, 100 yatak kapasiteli 1 adet turizm konaklama tesis alanı, 2
adet cafe restorant alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cmhuriyet Üniverstesine tahsisli
alan, park, spor, sağlık, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı,
helikopter, ve otopark alanları bulunmaktadır. Ayrıca yaz aktiviteleri kapsamında futbol,
basketbol, tenis oynanabilecek spor alanları bulunmaktadır. Rekreaktif faaliyetler içerisinde de
trekking, dağ bisikleti, at binme, yamaç paraşütü, arkeolojik ve jeolojik gezi alanları, Yıldız
göletinde su sporları imkanları bulunmaktadır.
Yapılan araştırmada Ranking ve SWOT formları Sivas Yıldız Dağı konusunda bilgisine
başvurulabilecek Kamu ve Özel sektörden turizm paydaşlarına gönderilmiş ve onların görüşleri
alınarak veriler
Ranking Yöntemiyle Elde Edilen Bulgular
Ranking Yöntemiyle elde edilen bulgular dört kategori bağlamında değerlendirilmiştir.
Bunlar; doğal turizm kaynakları, tarihi, sosyal ve kültürel turizm kaynakları, altyapı kaynakları
ve ana çekicilik faktörüdür.
Sivas Yıldız Dağı'nda ki ''Doğal Turizm Kaynakları'' kapsamında sahip olduğu kış turizmi
çekicilik elemanları açısından aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere dağlar ve tepeler, yüzey
şekilleri, klimatolojik etki ve görsel kalite en yüksek puanları almıştır.
“Doğal Turizm Kaynakları” Kapsamındaki KışTurizmi Çekicilikleri
Yüzey şekilleri
Dağ veya tepeler
Klimatolojik etki
Orman biçimi dışında kalan diğer bitkisel, floristik ve faunal değerler
Orman bitki örtüsü
Hidrolojik alanlar (Göl, gölet ve akarsular)
İlginç jeolojik oluşumlar
Görsel kalite (Panoramik noktalar)

Öncelik Puanı
7,33
9
7,66
5
4,66
6,33
5,33
6,66

Tarihi-Sosyal-Kültürel Kaynakları kapsamındaki her bir kış turizmi çekicilik elemanı
sahip olduğu öneme göre puanlanmıştır. Yerel yemekler ve içecekler en yüksek değeri almıştır.
“Tarihi-Sosyal-Kültürel Turizmi Kaynakları” kapsamındaki Kış Turizmi Çekicilikleri
Tarihi ve mimari yapılar
Tarihi yerler
Anıtlar
Arkeolojik yerler ve buluntular

Öncelik Puanı
5
4,66
4
4,66

Gelenekler

4,33

İnanç açısından önemli yerler ve olaylar
Yerel yemekler ve içecekler
Geleneksel tarım

4,66
7,33
4

“Altyapı Kaynakları” kapsamında sahada konaklama olanakları açısından en yüksek
değeri almıştır. Takiben yüksek değerler; turizmde insan kaynağı, temel alt yapı kaynakları,
sağlık hizmetleri olarak belirlenmiştir.
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“Altyapı Kaynakları” kapsamındaki Kış turizmi Çekicilikleri
Doğrudan turizm hizmeti verenler (Ulaşım, seyehat ve ulaşım acenteleri, turizm için donanım
sağlayanlar, tur operatörleri, rehberler, klavuzlar, turizm büroları, broşürler, hobilere yöneltilecek
araç durumu)
Turizme dolaylı destek hizmeti verenler (İletişim olanakları, banka ve diğer finansal hizmetler
Atıkların bertaraf olanakları (Katı ve sıvı atıklar)
Sahada konaklama olanakları (Mevcut turizm tesisleri, otel, pansiyon ve pansiyona dönüşebilecek
evler)
Sahada alış veriş ve beslenme olanakları
Sahada mevcut etkinlikler (Spor, rekreasyon, eğlence)
Turizmde insan kaynağı (Turizm alanında çalışan işgücü, turizmde çalışacak potansiyel işgücü)
Temel alt yapı kaynakları (Elektrik, doğalgaz, petrol, içme suyu olanakları)
Sağlık hizmetleri
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Öncelik Puanı
5,75
6,33
5
9
8
8
8,66
8,66
8,66

Sivas Yıldız Dağı'nın kış turizmi açısından ana çekicilik faktörü olarak doğal turizm
kaynakları en yüksek değeri almıştır.
Ana Çekicilik Faktörü
Doğal turizm kaynakları
Tarihi- Sosyal- Kültürel kaynaklar
Altyapı Kaynakları

Öncelik Puanı
8,33
6
7,33

Swot Analiziyle Elde Edilen Bulgular
Bölge hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen kişiler aracılığıyla Sivas Yıldız Dağının
güçlü ve zayıf yönleri ve bölgenin fırsat ve tehditleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ortaklaşan
sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
Güçlü Yönler
-Yıldız Dağı arazi yapısı ve kar kalitesi ile kış sporları
bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir.
-Yıldız Dağında herhangi bir doğal afet riski
bulunmamaktadır.
-Yıldız Dağı Türkiye’nin en yeni ve iyi donatılmış
Kış Sporları Turizm Merkezleri arasındadır.
-Yıldız Dağı yakınında termal turizm olanaklarının
bulunması.
-Kış sporlarının yanında; binicilik, dağ bisikleti,
kampçılık, kaya tırmanışı-dağcılık, yamaç paraşütü
ve su sporları gibi yaz aktivitelerinin yapılması.
-Rakip bölgelere göre kış turizmi faaliyetlerinin daha
ucuz olması.

Zayıf Yönler
-Havaalanı-Kış Sporları Merkezi arasındaki yolun
tamamlanmaması.
-Merkeze olan otobüs seferlerinin yeterli olmaması.
-Merkezin reklam ve tanıtımının yeterince
yapılamaması.
-Yıldız Dağında Yerli-yabancı yatırımcıların
olmayışı.
-Mevcut rakiplere göre bilinilirliğin daha az olması
-Yıldız Dağı Kış Sporları Tesisi'nin şehir merkezine
uzak olması
-Yol çalışmaları

-Şehirden ulaşım imkanlarının sunuluyor olamsı.
-Kış mevsimi dışında hizmet verecek iklimsel ve
fiziki şartları sağlıyor olması.
Fırsatlar
-Kış turizmine olan ilginin giderek artması.
-Öğrenci ve çalışan kesimin oluşturduğu genç nüfus.
-Kuruluş yeri avantajı.
-Sektördeki yüksek karlılık.
-Yeni yatırımlar yapılırsa önemli bir turizm merkezi
olabilir.
-Hedef pazar uygun fiyatlarla sağlanabilir.
-Kayak merkezine yakın olan kaplıcalarla koordineli
çalışılarak kış ve sağlık turizmi merkezi olma
potansiyeli değerlendirilebilir.

Tehditler
-İklimsel değişiklikler.
-Rakiplerin sunduğu ürün ve hizmet yenilikleri.
-Ekonomik kriz.
-Yakın şehirlerde kayak merkezlerinin bulunması.
-Rakip şehirlerde bulunan kayak merkezlerinin
büyük şehirlere yakın olması.
-Yıldız dağı kış sporları merkezinin yüksekliğinin
rakip kayak merkezlerine göre düşük olması.
-Karlı gün sayısının giderek azalıyor olması.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Talebi gittikçe yükselen bir turizm çeşidi olan kış turizminin gerçekleştiği
destinasyonların ziyaretlerinde artışlar görülmektedir (UNWTO, 2015;TÜRSAB, 2016). Kış
turizmi ile ilgili çekicilikler denince ilk akla gelen kayak, snowbord v.b gibi kar sporları akla
gelmektedir. Bu tür faaliyetler dünyanın birçok kış turizmi destinasyonlarında ulaşılabilecek
çekiciliklerdir. Bu nedenle kış turizmi destinasyonlarında alternatif çekiciliklerin bulunması
destinasyona ilginin artmasına katkı sağlayacaktır.
Çalışmada Sivas Yıldız Dağının kış turizm olanakları kuramsal çerçevede belirtilen kış
turizmi ile ilgili yazında belirtilen özelliklerden iklim koşulları, yüzey şekilleri, altyapı
olanakları gibi özellikleri taşıdığı görülmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında Sivas Yıldız
Dağı’nın kış turizmi olanakları ranking ve swot analizleriyle belirlenmeye çalışılmıştır.
Ranking yöntemiyle bölgeyi tanıtan turizm paydaşlarından elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde dikkat çekici noktalardan biri doğal güzelliklerin yanında en önemli
çekicilikler arasında yerel tatların bulunmasıdır.
SWOT analizinde ise bölgede kış turizmi için en güçlü yönler arasında ranking sonucuna
benzer şekilde doğal koşulların uygunluğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında termal turizm
olanaklarına yakınlık Yıldız Dağının rekabet gücünü arttıracak güçlü yan olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca diğer destinasyonlara göre daha ucuz olması da görüşmeciler
tarafından üstünlük olarak değerlendirilmiştir. Bulgularda SWOT’taki zayıflıklarda yol
çalışmalarına ilişkin vurgu bölgenin ulaşılabilirliğindeki olumsuzluğu göstermesi açısından
önemlidir.
Elde edilen bulgular kapsamda Yıldız Dağının tanıtım ve pazarlama stratejisinde öne
çıkarılabilecek özellikler açısından kış sporları olanakları yanında doğal güzellikler, yöresel
yemekler, termal turizm olanaklarına yakınlık ye fiyat avantajı gibi unsurların vurgulanması
önerilebilir. Böylece Sivas Yıldız Dağı’nın rekabet avantajını arttırarak, destinasyonun
farklılaşmasına olanak sağlayabilir.
Sivas Yıldız Dağına gelen ziyaretçilerin tatil deneyimlerinde yerel halkın sosyo kültürel
özelliklerine ilişkin unsurlar bulmalarını sağlamak son yıllarda artan alternatif turizm arayışları
açısından avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kış turizminden elde edilen gelirden yerel halkın da
yararlanması mümkün olacaktır. Böylece bölgenin kalkınmasında etkili bir araç olacaktır
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ÖZET
Kitle turizminin çevresel olumsuz etkilerinin daha net anlaşılması ve turizm talebindeki
esnekliğin getirdiği riskler neticesinde, birçok alternatif turizm türü gibi kış turizmi de yatırımcılar ve
planlayıcılar tarafından önem kazanmaktadır. Özellikle yurt çapında turizmin mevsimsellik özelliğinden
kaynaklanan yaz aylarında yoğunlaşmasının önüne geçmek için kış turizmi önemli bir alternatif olarak
gözükmektedir. Hemen hemen her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de sosyal medya yoğun
olarak kullanılmaktadır. Sosyal medyanın aşırı yaygınlaşan kullanımı, ona; pazarlama ve geri bildirim
kanalı olmak gibi nitelikler de yüklemektedir. Birçok turizm destinasyonu ve işletmesi, pazarlama
faaliyetleri için sosyal medya kanallarını aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’deki kış
turizmi adına önde gelen destinasyonların, belli başı sosyal medya platformlarında ne şekilde temsil
edildiği ve nasıl yorumlandığı içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu platformlar youtube,
facebook, instagram ve twitter web siteleri ve uygulamalarıdır. İlgili destinasyonların bu sanal
ortamlardaki tanıtım videoları, yazılı ve görsel içerikleri incelemeye konu olmuştur. Böylelikle, ilgili
destinasyonların, çağın gereksinimi haline gelen sosyal medya ortamında, rekabet düzeyleri, zayıf ve
güçlü yanları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, kış turizmi, sosyal medya

A STUDY ON SOCIAL MEDIA DESCRIPTIONS OF WINTER
TOURISM DESTINATIONS IN TURKEY
ABSTRACT
Winter tourism has an increasing importance and reputation since the negative impact of mass
tourism on environment is well understood. Like many other alternative tourism trends, winter tourism
is becoming more and more important for investors and planners due to high elastic of mass tourism
demand. Considering that mass tourism is seasonal and concentrated in especially summer, winter
tourism is a quite good alternative to avoid this seasonality. Social media is well used in tourism sector
like many others. With high percentage of using social media, it makes it a valuable tool for marketing
and collecting feedback datas. Many touristic destinations and firms now use social media for marketing
activities. Some leading winter tourism destinations’ social media activities are examined in this paper
and also how they are represented and perceived with content analyses method. This social media
platforms are youtube, facebook, instagram, twitter web pages and their applications. All kinds of
medias, videos and written contents in these social media platforms are subject of the study. With that,
researchers try to figure out the destinations’ competitive advantages, weak and strong spots in social
media platforms.
Keywords: Turkey, winter tourism, social media
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GİRİŞ
Kış turizminin en büyük özelliklerinden birisi, yaz aylarına sıkışmış olan kitle turizmini
tamamlayıcı olmasıdır. Böylelikle turizmin mevsimsel yoğunlaşma özelliğini göreceli ölçüde
azaltabilmektedir. Dünyanın önde gelen kış turizmi destinasyonları, turizm gelişimini büyük
ölçüde tamamlamış ülkelerde toplanmıştır. Ancak Türkiye gibi turizm alanında hızlı ve büyük
yatırımları olan ülkeler, kış turizmi pazarından daha çok pay almaya adaydır. Daha da önemlisi
Türkiye coğrafi özellikleri bakımından çok sayıda kış turizmi merkezini faaliyete geçirebilecek
ve turizmin hizmetine sunabilecek kapasitededir. Kış turizmi; bir alternatif turizm çeşidi olması,
doğaya çeşitli etkilerinin olması ve en önemlisi yüksek yatırım maliyetleri ve teknik yatırım
zorlukları nedeniyle, çok iyi planlanması gereken bir turizm türüdür.
Bilgi teknolojilerinin gelişiminin günümüzde vardığı son nokta sosyal medya
platformlarıdır. Sosyal medya, tüketicilere, sınırsız bilgi ve etkileşim imkanı sunmaktadır.
Kişiler zaman ve konum fark etmeksizin, her türlü bilgiye ulaşabilmekte, birbirlerini
etkileyebilmekte, seyahat kararlarını buna göre alabilmektedir. Durum böyleyken,
destinasyonlar için sosyal medya kontrolü ve planlaması hayati bir önem kazanmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Çalışmanın kuramsal çerçeve kısmında kış turizmi ve sosyal medya kavramlarının
incelenmesi yerinde olacaktır. Çünkü çalışma kış turizmi destinasyonlarının incelenmesi
üzerine kurulu olsa da, incelemeye tabi olan asıl unsur kış turizmi destinasyonlarının sosyal
medyadaki varlıkları ve faaliyetleridir.
KIŞ TURİZMİ
Kış turizmi, merkezinde kayak sporu olan, karla kaplı eğimli alanlarda, konaklama,
yiyecek-içecek ve diğer hizmetlerin sunulduğu ve bu bölgeleye yapılan seyahatleri kapsayan
faaliyetlerin tümüdür (Ülker, 1992; İncekara, 1998; Daştan vd., 2016). Kış turizmi, bir bölgenin
doğal kaynaklarını kullanırken, sürdürülebilir olma amacı sayesinde aynı zamanda bu
kaynakları koruyan, uygulandığı bölgelerde sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelere de sebep
olan bir alternatif turizm çeşididir (Karaman ve Gül, 2016).
Kayak alışkanlığı kış turizmi ürününün temel unsurudur ve bu alışkanlık, kayma becerisi
edinenlerde bir tutku olarak görülür (İncekara, 1998). Kış turizmi, katılımcısını harekete geçiren
bir turizm türüdür ve bu nedenle hareket halinde dinlenme ve yenilenme imkanı yaratır (Kozak
ve Bahçe, 2012). Kış sporları; kayak, paten ve kızak gibi ekipmanlar ile kar ve buz üzerinde
bireysel veya takım halinde yapılabilen faaliyetleri kapsamaktadır (Demiroğlu, 2014). Öte
yandan, karlı ve yüksek yerlerde yapılan yürüyüş, tırmanma gibi faaliyetler de kış turizminin
parçası olan turistik ürünlerdendir (İncekara, 1998).
Kayak sporu aslen Norveç’te ortaya çıkmıştır ancak gelişimi ve olgunlaşması İsviçre’de
meydana gelmiştir (Demiroğlu, 2014). Türkiye’de ise; Uludağ, Kartalkaya ve Erciyes bölgeleri
kış turizmi adına ilk kez konaklama tesislerinin kurulduğu ve mekanik tesislerin (telesiyej gibi)
faaliyete başladığı yerlerdir (İncekara, 1998). Demiroğlu’na (2014) göre, Türkiye’de kayak
faaliyetleri 1960’larda bir turizm faaliyeti halini almıştır. 1950’lerde Uludağ’da kurulan tesisi,
1956’da Elmadağ, 1963’te Erciyes ve 1969’da Bitlis, Palandöken ve Sarıkamış’taki tesisler
izlemiştir.
Türkiye, Alp-Himalaya sıradağ sistemi üzerinde, yüzölçümünün yaklaşık %55’i 15003000 metre yükselti ortalamasında olan, dağlık alanlara sahip ve kışları ortalama 4-6 ay kar
yağışı alan bir ülke olduğu için (İncekara 1998), kış sporlarına ve kış turizmine uygun bir yer
olarak nitelendirilebilir. Yüksek irtifalı yerler kar tabakası açısından kış turizmi faaliyet
sezonunu uzatsa da, 3000 metre ve üstündeki yerler, oksijen seviyesinin düşmesi ve kış
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sporlarıyla ilgilenen ziyaretçilerin sağlık sorunları yaşamasına sebebiyet verebileceği için çok
tercih edilmez (Dinçer ve Demiroğlu, 2015).
Kış turizmi merkezlerinde yatırım, ulaşım ve tedarik gibi faaliyetler son derece zor
şartlarda gerçekleştirilir ve maliyetlidir. Çünkü kış turizmi merkezleri genellikle dağlık ve
yükseltisi fazla alanlardır (İncekara 1998; Daştan vd. 2016). Kış turizmi arzı belirlenirken kar
tabakası dikkate alındığı gibi, kayak sporu için gerekli eğimli arazilerin olması, konaklama veya
diğer ihtiyaçlar için kurulacak diğer tesislerin yapımı için düzlük alanların veya az eğimli ova
ve platoların da bulunması gereklidir (Demiroğlu, 2014). Tüm bu zorlukların yanında,
turistlerin kış turizminden beklentileri ise yüksektir. Hallman ve diğerlerinin (2012) yaptığı bir
araştırmaya göre, kış turizmi ziyaretçileri, ziyaret ettikleri destinasyonun ulaşım imkanlarının
iyi olmasını beklemektedir. Ziyaretçiler, kara ve demiryollarının işlevsel olmasını, karla kaplı
yolların sürekli açık tutulması beklemektedir.
Kış sporları turizmi, katılımcıları her geçen yıl artmakta olan bir turizm çeşididir (Altaş,
Çavuş ve Zaman, 2015) ve günümüzde dünya genelinde 115 milyon ziyaretçi sayısına
ulaşmıştır (Dinçer ve Demiroğlu, 2015). Türkiye şu anda bu alanda 9.549 yatak kapasitesine
sahip olsa da, bunu 78.645’e çıkarmayı planlamaktadır (TÜRSAB).
Alexandris ve diğerleri (2009), kış turizmine katılan turistleri 4 farklı gruba ayırmışlardır.
 Fanatikler (kış sporları tutkunu, kış sporlarını severek yapan, bu konuda bilgili ve sadık
müşteriler)
 Yeni Başlayanlar (en küçük gruptur, tecrübesiz ve ilk kez deneyimleyenlerden oluşur)
 Doğa Severler (rahatlamayı ve doğayla iç içe olmayı severler, asıl ilgi alanları doğal
çekiciliklerdir)
 Değişken İlgi Grubu (kış sporlarını “trend” olduğu için takip ederler, trend değiştiğinde
ilgileri kaybolur).
Kar ve buz sporları, kış turizminin en temel unsuru olduğu için, ülkelerin spor politikaları
kış turizmini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle sadece olimpiyatlar gibi mega etkinlikler
değil, doğrudan yerel halkı ilgilendiren, sosyal ve sportif yaşantıyı gözeten ve yerel halkın kış
turizmine katılımını sağlayacak politikalar üretmek yerinde olacaktır (Dinçer ve Demiroğlu,
2015).
SOSYAL MEDYA
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde internet önemli bir pazarlama aracı
haline gelmiştir. Kelime anlamı “ağlar arası ağ” olan internet, dünya çapında bilgisayarları
birbirine bağlayan dev bir ağ olarak görülebilir (Özkul ve Demirer, 2013). Elektronik pazarlama
ise, pazarlama faaliyetlerinin elektronik ortamlar üzerinden yapılmasıdır. Elektronik
pazarlama; ürün geliştirme, pazarlama araştırması, fiyatlama, pazar hedefleme ve bölümleme,
dağıtım ve tutundurma gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır (N. Kozak, 2010).
Birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de internete dayalı pazarlama
uygulamaları kullanılmaktadır. Bu sayede pazarlama bütçesinde ve zamanda tasarruf, fırsat
eşitliği, hedef kitleye geniş bilgi sunabilme, etkileşim imkânı, uluslararası erişim gibi birçok
fayda sağlanmaktadır (Kırcova, 2012).
İletişim ve medya kanalları bakımından son yılların en çok gelişen platformlarından birisi
de sosyal medyadır. Kişilerin her konuda; bilgi, deneyim ve yorumlarının yer aldığı bu
ortamlarda, yazılı ve görsel birçok doküman bulunmaktadır (Özkul ve Demirer, 2013). Terim
olarak sosyal medyaya baktığımızda, kişilerin birbirleri ile görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak
etkileşim kurdukları çevrimiçi araçları ve internet sitelerini kapsayan bir ortam olduğunu
görürüz (Küçükaltan ve Kılıçaslan, 2013). Anklam’a (2009) göre ise, sosyal medya insanlar
arası iletişimi kuvvetlendiren ve ilişkileri genişleten, kişiselleştirilebilen bir alandır.
Günümüzde elektronik ortamlar ve sosyal medya sayesinde zaman ve mekan kavramları
dönüşüme uğramış, artık gözetleyen ve gözetlenen kavramları ortadan kalmış, bireyler
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eşzamanlı olarak hem gözetleyen hem gözetlenen konuma gelmişlerdir (Uluç ve Yarcı 2017).
Sosyal medya ile insanların başka insanlarla ve gruplarla iletişim kurma süreci teknolojk bir
boyuta ulaşmıştır. Bu sürece çeşitli işletmelerin de katılmasıyla; reklam, tanıtım, halkla ilişkiler
ve satış gibi kavramlar da bu platformlarda yerini almıştır (Küçükaltan ve Kılıçaslan, 2013).
Ağızdan ağıza iletilen mesajlar, özellikle elektronik ortamlar söz konusu olduğunda çok
daha hızlı yayılmaktadır. Sosyal medya ürün ve hizmetlerle ilgili söylentilerin daha hızlı
yayılmasını sağlamaktadır (Özdemir ve Sarı, 2014). İnternetin hayatlarımızda yaygınlaşması
ile birlikte, tüketiciler bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce sosyal medya aracılığı ile
araştırma yapmaktadır. Örnek olarak bazıı kişiler youtube videolarına, bazıları ise facebook
yorumlarına göz atmaktadır (Küçükaltan ve Kılıçaslan, 2013). Bu bağlamda, başkalarının ne
düşündüğünü ve hissettiğini öğrenebildiğimiz sosyal medya, davranışlarımızı etkileyebilen
önemli bir araçtır (Uluç ve Yarcı, 2017).
İnsanlar tatile çıkmaya karar verdikten sonra, çeşitli alternatifleri değerlendirmeye ve
kıyaslamaya meğillidirler (Özdemir, 2008). Bu bağlamda sosyal medyayı eskiden otellerde
bulunan ziyaretçi defterinin üst düzeyi olarak görebiliriz (Özdemir ve Sarı, 2014). Üstelik
sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarına eşit imkanlar sunmaktadır. İsteyen herkes bu ortamlarda
bulunabilmektedir. Kullanım kolaylığı da sosyal medyanın her yaş grubundan bireyce
kullanılmasını sağlamaktadır (Küçükaltan ve Kılıçaslan, 2013).
Sosyal medya turizm ve seyahat pazarlamacıları ile birlikte, turist davranışlarını da
değiştirmiştir. İnterneti kullanan turistler, sosyal medyada aldıkları bilgiler ışığında nerede
kalacaklarına, ne yiyeceklerine ve ne yapacaklarına karar verirler (Yoo ve Gretzel, 2012).
İletişim ve bilgi teknolojilerinde artışla birlikte sosyal medyanın turist davranışlarında meydana
getirdiği değişikliklerin diğerleri ise; seyahatin organizasyonu, seyahatin gerçekleşmesi ve
seyahat öncesi aşamalarda kendini gösterir (Lopez, ve diğerleri, 2012). Görsel ve işitsel
öğelerde desteklenmiş iletişim çabaları, tüketilmeden önce hizmete dair bir algıya sahip
olmanın zor olduğu turizm gibi sektörlerde, hizmetin somutlaştırılması adına oldukça faydalıdır
(Bayram, Bayram ve Arıcı, 2016).
Özdemir ve Sarı(2014)’nın “virtual tourist” sitesi üzerine yaptıkları araştırma
göstermektedir ki, yapacağı seyahate dair birincil tecrübesi bulunmayan kişiler, daha önce
seyahat eden kişilerce yapılan değerlendirmelere yorum yapmak ve bilgi alışverişinde
bulunmak eğilimindedirler. Lopez ve diğerleri (2012), çeşitli gereçlerle(laptop, tablet, akıllı
telefon), hizmet satın almak veya tecrübeleri paylaşmak gibi amaçlarla interneti kullanan
turistleri “2.tip seyahatçi (travellers v.2.0)” olarak tanılamaktadır. 2.tip seyahatçiler, interneti
hem bilgi araştırma, hem bilgi verme(seyahat fotoğrafları paylaşmak, yorumlar bırkamak) için
kullanırlar. Örneğin, Bayram ve diğerleri (2016) yaptığı çalışmada, otel işletmecilerinin yeni
tüketici edinme ve tüketiciler ile iletişimini güçlendirmek için, yiyecek-içecek temalı
paylaşımlara instagram hesaplarında daha fazla yer vermelerinin yerinde olacağını saptamışlar
ve sosyal medya ile tüketiciler arasında doğrudan bir etkileşim olduğu savını
güçlendirmişlerdir. Hedef kitleler ile sosyal medya üzerinden etkileşim sonucu, şirketler
turistlerin zihnindeki imajlarını değiştirebilme imkanına sahiptir (Jansen ve diğerleri, 2009).
Tüm bunlardan dolayıdır ki, sosyal medyada hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmak, turizm
işletmeri için hayatta kalabilmek adına gereklidir (Sevin, 2013). Gelecekle ilgili bir öngörü
olarak ise, evrensel erişim alanı ve kişiselleştirme imkanı sayesinde, sosyal medyanın küresel
pazarlama alanında etkin bir rol oynayacağını söylemek mümkündür çünkü sadece kişisel
hayatlarımıza değil işletmelerin yaşantılarına da büyük etki etmektedir (Okazaki ve Taylor,
2013).
Lopez ve diğerleri (2012), sosyal medya kullanımının bazı turistler için kullanım
zorlukları da olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar; fiyat (yurtdışında 3G, 4.5G kullanma
zorunluluğu ve bunların bazı ülkelerde pahalı oluşu), güvensizlik (internet ortamında her
yazılana güvenilemeyeceği), karmaşık kullanım (bazı sosyal medya uygulamalarının bazı
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kullanıcılara zor gelmesi). Bu zorluklar sosyal medya platformlarının geliştiricileri ile sosyal
medya aracılığıyla pazarlama yapan işletmelerin dikkate alması gereken unsurlardır.
Uluç ve Yarcı (2017), sosyal medya denildiğinde ilk olarak Facebook, Instagram, Twitter
ve Youtube gibi internet tabanlı bilgi paylaşma ve yayma ortamlarının akla geldiğini
belirtmiştir. Dünyada aktif olarak 1.71 milyar Facebook kullanıcısı mevcuttur. Twitter ise 2017
verilerine göre 328 milyon kullanıcıya sahiptir. Instagramın tüm dünyada kullanıcı sayısı 700
milyon dolaylarındadır (Crovu, 2018). Youtube’un ise dünyada 1.3 milyar kullanıcısı
mevcuttur (Fortune Lords, 2018).
Türkiye’de mobil cihazlardan sosyal medya ağlarına bağlanan 42 milyon kişi vardır. En
çok kullanılan sosyal medya platformu Youtube, onu az farkla takip eden Facebook’tur.
Arkasından ise Instagram ve Twitter gelmektedir. Türkiye’de internet kullananların sayısı ise
48 milyon olarak belirtilmektedir (Someyo, 2017). Türkiye’de internete bağlanan kişilerin
%90’ı sosyal medya platformlarını da kullanmaktadır (Crovu, 2018).
YÖNTEM
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın evreni kış turizmi destinasyonlarına dair içeriğin mevcut olduğu sosyal medya
platformlarıdır. Araştırmanın örneklemi ise Kartalkaya, Palandöken ve Erciyes kış turizmi
destinasyonlarının, Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube platformlarındaki içerikleridir.
Araştırma için, temel düzeyde gelişimini tamamlamış kış turizm destinasyonları tercih
edilmiştir.
Araştırma kapsamında, ilgili destinasyonlara dair, araştırmacıların kişisel Facebook
hesapları aracılığı ile, bilgisayar ortamında destinasyonların sosyal medya sayfaları
incelenmiştir. Twitter üzerinde yürütülen araştırmada ise, “hashtag” olarak da bilinen konu
etiketleri vasıtası ile, destinasyonlara dair inceleme yapılmıştır. Instagram üzerindeki
incelemelerde ise, paylaşımlarında konu etiketi yerine konum olarak ilgili destinasyonlarda
paylaşım yapanların gönderileri analiz edilmiştir. Son olarak Youtube üzerinde, destinasyonlara
dair videolar ve varsa kanallar, ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
FACEBOOK İNCELEMESİ
Erciyes destinasyonuda dair yapılan inceleme için, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
ile aramalar yapılmıştır. Erciyes Kayak Merkezi, snowboard kulübü, iki konaklama işletmesi
ve yardımcı hizmetler veren iki işletmeye dair sayfalara rastlanmıştır. Erciyes Kayak Merkezi
sayfası incelemeye tabi tutulmuştur, 34.300 takipçisi olduğu görülmüştür. Destinasyon
tanıtımını üstlenen sayfanın, iletişim ve ulaşım bilgilerini eksiksiz sunduğu görülmüştür.
3500’den fazla görsel paylaşımı bulunan sayfanın gönderi sıklığının istikrarlı olduğu,
gönderilerinnde ilginç anların, doğal güzelliklerin, etkinliklerin, tanıtıcı-bilgilendirici
görsellerin kullandığı görülmüştür. Sayfada diğer sosyal medya platformlarına bağlantılar
sunulduğu da gözlenmiştir. 835 değerlendirme alan sayfa, 5 üzerinden 4,5 yıldız almıştır.
Değerlendirmeler kapsamında yapılan yorumlar, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki teknik
imkanların iyi olduğu, fiyatların makul seviyede olduğu yönünde yoğunlaşmıştır.
Palandöken destinasyonu için yapılan aramalar sonucu; 2 konaklama işletmesi, 3
yiyecek-içecek işletmesi, 1 etkinlik sayfasına, 2 kayak merkezi, 1 kayak kulübü sayfasına ve
Erzurum Kış Olimpiyatları’nın İngilizce isimli sayfasına ulaşılmıştır. Kış olimpiyatları ile ilgili
İngilizce sayfanın dilinin yetersiz olduğu ve paylaşımlarının neredeyse tamamının Türkçe
olduğu görülmüştür. Kayak merkezi sayfalarından birisinin özel işletme tarafından kontrol
edildiği ve 3300 takipçisi olduğu görülmüştür. Diğer kayak merkezi sayfasının anonim
kurulduğu ve 1500 takipçisi olduğu anlaşılmıştır. Sayfalardaki görsel paylaşımların yetersiz
olduğu görülmüştür. Görsellerin genellikle destinasyondaki etkinlikler üzerine olduğu, doğal
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çekilicikleri vurgulayan profesyonel çekimlerin bulunmadığı gözlenmiştir. Değerlendirmeye
açık olmayan sayfalar, tüketici yorumlarına ulaşmayı engellemiştir.
Kartalkaya destinasyonu için yapılan incelemede, Kartalkaya Kayak Merkezi adına
anonim olarak yönetilen 1 sayfaya rastlanmıştır. Ulaşım ve iletişim gibi temel bilgileri sunan
sayfanın 6100 takipçisi mevcuttur. 1532 değerlendirme alan sayfa 5 üzerinnden 4,2 yıldız
almıştır. Büyük kentlere yakın olması ve doğal güzelliklerinin oldukça çekici olması
yorumlarda dikkat çeken olumlu özelliklerdir. Öte yandan kayda değer sayıda yorumda,
fiyatların yüksekliğine vurgu yapılmaktadır. Görsel paylaşımların sayıca yetersiz olduğu,
paylaşım frekansının istikrarsız olduğu görülmüştür. Görsel paylaşımların ağırlıklı olarak
yiyecek-içecek ürünlerinde odaklandığı anlaşılmıştır.
Çalışmayla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmek için 14.01.2018 tarihinde destinasyonlara
dair esas incelemeye tabi tutulan 3 facebook sayfasına eş zamanlı olarak kişisel hesaplardan şu
mesaj gönderilmiştir: “iyi günler, kayak merkeziniz ve destinasyonunuz ile ilgili bir sorum var,
yardımcı olabilir misiniz?” İncelemeye tabi tutulan sayfalardan sadece Erciyes Kayak Merkezi
sayfası mesajı görmüş ve kısa bir süre içerisinde nazik bir dille yardımcı olmayı teklif etmiştir.
Diğer sayfalardan ise konuyla ilgili cevap gelmemiştir.
TWİTTER İNCELEMESİ
Erciyes destinasyonuna dair yapılan incelemede, çok sayıda haber ve etkinlik reklamı
gözlenmiştir. Kişisel gönderilerin ise büyük bölümü sadece Erciyes’te bulunduğunu
vurgulamak isteyenler tarafından yapılmıştır. Destinasyona dair az sayıda durum raporu (havayol durumu, kar kalınlığı vs) görülmüştür. Çok az sayıda işletme reklamının olduğu
paylaşımlarda, çok sayıda alakasız ve rahatsız edici reklamın olduğu gözlenmiştir. Ziyaretçi
yorumu olarak 3 gönderiye rastlanmış, 3’ünün de olumlu olduğu görülmüştür. Erciyes etiketi
ile her gün paylaşımın yapıldığı anlaşılmış, günlük ortalama paylaşım sayısının 5-15 arasında
olduğu gözlenmiştir.
Palandöken destinasyonuna dair gönderilerde, çok sayıda haber ve etkinlik reklamına
rastlanmıştır. İşletme reklamı ve durum raporlarının seyrek olduğu, alakasız ve rahatsız edici
reklamların ise çok sık olduğu görülmüştür. Kişisel paylaşımların çoğunluğu sadece
Palandöken destinasyonunda bulunduğunu vurgulamak amaçlıdır. Ziyaretçilerden 4 adet görüş
belirten gönderi yapılmıştır. 3 olumsuz, 1 olumlu yorum yapıldığı görülmüştür. Her gün
paylaşımın yapıldığı Palandöken konu etiketinde, günlük ortalama paylaşım sayısının 5-10
arası olduğu gözlenmiştir.
Kartalkaya destinasyonu ile ilgili gönderilerde; haberler, durum rapoları ve etkinlik
reklamları ön plana çıkmaktadır. İşletmlere dair reklam niteliği taşıyan az sayıda gönderiye de
rastlanmıştır. Kişisel paylaşımların çoğunluğu Kartalkaya’da bulunduğunu vurgulayan
paylaşımlardır. 3 adet ziyaretçi yorumuna rastlanmış, bunlardan 2’sinin olumsuz, 1’inin olumlu
olduğu görülmüştür. Her gün paylaşımın yapıldığı Kartalkaya konu etiketinde, günlük ortalama
gönderi sayısı 4-8 arasındadır.
INSTAGRAM İNCELEMESİ
Erciyes konu etiketli 155.057 gönderiye rastlanmış olsa da, Erciyes Spor Kulübü ve
Erciyes Üniversitesi gibi paylaşıma konu olabilecek diğer unsurların varlığı nedeniyle bu sayıyı
Erciyes Kayak Merkezi ile bağdaştırmak mümkün değildir. Erciyes Kayak Merkezi’nin,
Facebook ve Twitter platformlarında bulunan sayfalarının 7666 takipçili Instagram versiyonu
ile karşılaşılmıştır. Konum olarak Erciyes Dağı’nda ve Erciyes Kayak Merkezi’nde olduğunu
belirterek yapılan paylaşımların çok büyük bir çoğunluğu kişisel kullanıcılara aittir ve bu
paylaşımların kış turizmi konseptine dahil olduğu görülmektedir. Kış turizmi ziyaretçilerine ait
olduğu görülen paylaşımların yarıdan fazlasında kış sporları izleri görülmektedir. Kalan
paylaşımlarda ise Erciyes’te bulunulduğunu vurgulayan dış mekân çekimleri görülmüştür.
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Paylaşımlarda teknik imkânlara, doğal güzelliklere, yeme-içme ve konaklama imkânlarına dair
gönderilerin yok denecek kadar az olduğu gözlenmiştir.
Palandöken konu etiketiyle 58.607 paylaşım olduğu görülmüştür. Destinasyona veya
kayak merkezine dair ortak bir hesap bulunamazken, bölgedeki işletmelere dair bazı hesaplara
rastlanmıştır. İncelemeler “Erzurum Palandöken” konumuyla paylaşılan gönderilere
odaklanmıştır. Paylaşımların ancak yarısının kış turizmi ziyaretçilerine ait olduğu ve bu
konseptteki paylaşımların büyük çoğunluğunun kış sporlarıyla ilgili olduğun görülmüştür. Kış
sporları ile ilgili olmayan gönderiler ise genellikle Palandöken konumunda bulunduğunu
vurgulama ve hatıra amaçlı paylaşılmış içeriklerden oluşmaktadır. Gönderilerde bölgeye ait
doğal güzelliklerin çok yer almadığı ve paylaşımda bulunan ziyaretçilerin çok geniş bir yaş
aralığında (tahmini 20-60) olduğu gözlenmiştir.
Kartalkaya konu etiketi ile 68.353 gönderi olduğu görülmüştür. Ayrıca bölgedeki
konaklama işletmelerinin tanıtımını üstlenen 578 takipçili bir kullanıcı hesabına rastlanmıştır.
Kartalkaya konumunda paylaşım yapan kişilerin çok büyük bir bölümü burayı ziyaret etmiş ve
amatör paylaşımlarda bulunmuş olanlardan oluşmaktadır. Bu paylaşımların yaklaşık yarısının
kış sporları ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Yiyecek-içecek, konaklama gibi hizmetlere dair de
bir miktar gönderi olduğu saptanmıştır. Diğer hizmet unsurlarını içeren ve profesyonel çekim
olarak nitelenebilecek gönderilere ise rastlanmamıştır. Paylaşımlarda bulunan ziyaretçilerin
genellikle tahmini olarak 20-35 yaş aralığında oldukları gözlenmiştir.
YOUTUBE İNCELEMESİ
Erciyes Kayak Merkezi’nin diğer sosyal medya platformlarında da bulunan hesabının
Youtube kanalı versiyonu tespit edilmiştir. Kanalın 157 abonesi ve yayınlanmış halde 89
videosu mevcuttur. Bunların 9 tanesi amatör gezginler tarafından oluşturulduğu, yüksek
çözünürlüklü çekimlerin ve GoPro gibi aksiyon kameraları ile çekildiği anlaşılan tanıtım
videoların olduğu görülmüştür. Bu videolarda kayak pistleri ve imkânları, diğer ziyaretçiler,
tesisler, teknik imkânlar ve doğal güzellikler başarıyla gözler önüne serilmiştir. Bu videolar
aracılığıyla “kayak deneyimi” izleyicilere yansıtılmaya çalışılmıştır. 3 diğer videoda ise anonim
olarak hazırlanmış “tanıtım klibi” izleniminde içerikler görülmüştür. Erciyes Kayak Merkezi
ile öne çıkan ve izlenme sayıları 3-30 bin arasında olan ve incelemeye tabi tutulan videolarda,
ağırlıklı olarak tanıtım ve deneyimleme unsurları ön plana çıkarılmıştır.
Palandöken destinasyonuna dair tanıtım amaçlı herhangi bir kanala rastlanmamıştır. En
çok izlenen video, Ejder Pisti olarak tabir edilen pistte, kayak yapma esnasında aksiyon
kamerası ile çekilmiş videodur. Bu videoya gelen yorumların genellikle kayak sporu ile
ilgilenen kişilerce pist üzerine değerlendirmelerden oluştuğu görülmüştür. 2011 yılında
yüklendiği görülen ancak daha öne hazırlandığı düşünülen bir diğer videoda, kayak sporunun
extreme (sınırları zorlayıcı) olma özelliği üzerinde durulmuştur. Macerasever turistler için
çekim unsuru yaratabilecek olan video, yeni başlayanlar için ürkütücü olarak
nitelenebilmektedir. Bir konaklama işletmesi ve bir eğlence mekânına dair video Palandöken
destinasyona dair en çok izlenenler arasında yer almaktadır. Destinasyonu en iyi tanımlayan
video ise bir gezgin tarafından oluturulmuştur. Videoda bölgeye ulaşım, pistler, teknik
imkanlar, telesiyej, tesisler, diğer turistler ve etkinlikler gibi farklı boyutlara yer verilmiştir. En
çok yorumun (53 adet) bu videoda yapıldığı görülmüştür.
Kartalkaya için destinasyon tanıtımı görevini üstlendiği belirtilebilecek tek bir kanala
rastlanmıştır. 98 abonesi ve 15 videosu bulunan Penguen Tepe isimli kanalın videoları, 5005000 izlenme aralığında olarak gözlenmiştir. 2 ayrı konaklama işletmesine dair hazırlanmış,
genellikle kayak pistlerini ve kayak yapma anlarını içeren videolar görülmüştür. Bunların
yanında, sezon açılışı tanıtımı maksadıyla hazırlanmış bir video ve gezginler tarafından kayak
yapma anlarını içeren bir başka video en çok izlenenler arasında yer almaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
İşletmelerin veya destinasyonların sosyal medyadaki varlıkları artık kendi iradeleri
dışında kalmaktadır. Çünkü sosyal medya, herkese eşit sunduğu erişim ve etkileşim imkânıyla,
kontrol edilmesi mümkün olmayan bir platformdur. Bu etkileşimi olumlu bir şekilde
sürdürmek, daha iyi bir imaj oluşturmak için destinasyon yöneticilerinin ve paydaşlarının
özellikle tanıtım, bilgilendirme ve tüketicilerle etkileşim gibi konularda çok daha aktif olmaları
bir zorunluluk halini almıştır.
Facebook platformunda tüketiciler, ziyaret ettikleri ya da edecekleri destinasyonların
sayfalarını beğenerek takip etme eğilimindedir. Bu sayfalarda etkinliklerin, haber ve durum
raporlarının paylaşımı önem arz etmektedir. Öte yandan bu sayfaların tüketici
değerlendirmelerine açık olması, tüketicilerin olumlu veya olumsuz görüşlerini öğrenmek ve
ürün geliştirme çalışması yapabilmek adına önem taşımaktadır.
Twitter platformundaki paylaşımlarda büyük bir kaos halinin hakim olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada incelenen destinasyonların varlıklarının en zayıf hissedildiği platform Twitter
olmuştur. Paylaşımlara hemen hemen hiç katkı sunulmaması, Twitter uygulamasını zamanla
pasifleştirebilecek, tüketiciler tarafından güvenilmeyen bir platform haline getirebilecektir.
Oysaki işletmeler ve destinasyonlar, daha başarılı bir iletişim ve imaj için kullanabilecekleri
her kanala ihtiyaç duymaktadırlar.
Instagram platformu, turistlerin en çok ve sık paylaşımda bulunduğu platform olmuştur.
Bunda fotoğraf paylaşmanın diğer işlemlere göre daha kolay olmasının etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Destinasyonların, özellikle kış sporları ile ilgilenen ziyaretçileri daha çok
paylaşımda bulunmaya ikna etmesi, paylaşımları inceleyen diğer kişiler için özendirici
olacaktır. Öte yandan doğal manzaralar ile birlikte fotoğraf paylaşma eğiliminde olan kişilerin,
kendi manzarasını kendisinin bulmaya çalıştığı gözlenmiştir. Destinasyonların, ziyaretçilerin
fotoğraf çekmesi için alanlar oluşturması yerinde olacaktır. Günümüzde birçok şehirde bulunan
ve üzerinde “i love eskisehir, i love sivas” yazıları bulunan maketler buna bir örnek olarak
verilebilir.
Youtube videoları, hem görsel hem işitsel unsurlar sunması ve kolay kullanımı ile
tüketicilerin özellikle Türkiye’de çok kullandığı bir platformdur. Ancak burada,
destinasyonların büyük bir eksiği göze çarpmaktadır. Bu eksiği, kış sporları heveslileri kendi
çabaları ile doldurmaktadır. Tesisler, diğer ziyaretçiler, teknik imkânlar, ulaşım, etkinlikler ve
doğal çekicilikler gibi özelliklerin hepsinin bir videoda sunulması, izleyiciler için daha anlamlıs
olacaktır. İzleyicilerin genellikle bu tür videolara yorumlar yazdığı ve etkileşime geçtiği
gözlemi de bu savı güçlendirmektedir.
Bu çalışma, zaman kısıtı nedeniyle, yüzeysel sayılabilecek incelemeri içermektedir. Daha
derinlemesine ve teknik incelemelerin yapıldığı çalışmalar, akademik alanyazına katkı sunacak
ve destinasyon yöneticilerine yol gösterici olacaktır. Bu tarz kapsamlı bir çalışmanın yazarlar
tarafından daha sonra yapıması da planlanmaktadır.
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ÖZET
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’si engelli bireylerden oluşmaktadır. Sosyal etkileşimde ön
planda gözüken engelliler günlük yaşantılarında basit olarak algılanan çok önemli sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların başında özellikle kentlerdeki dış mekan uygulamalarında
karşılaştıkları ve ulaşımlarını engelleyen yanlış uygulamalar gelmektedir. Normal yaşamlarında cadde
ve sokaklarda engellilerin büyük kısmı dış mekân kullanımlarından yardım almadan
faydalanamamaktadır. Diğer bireylerin fayda sağladığı imkanlardan engelli bireylerin de yardım
almaksızın yararlanma hakları bulunmaktadır. Gündelik aktivitelerin yanında rekreasyon ve turizm
olanaklarından da diğer sağlıklı bireyler gibi yararlanma hakkına sahip olması gereken engelliler için
kentsel bazda turizm tür ve içeriğine göre değişen uygulamaların desteklenmesi gerekmektedir. Kış
turizmi kendi bünyesinde farklı konaklama, ulaşım özellikleri içermektedir. Ayrıca kullanılan yardımcı
ekipmanlar ile tesis içinde ve dışındaki sistemler açısından diğer turizm dallarına göre farklılık
göstermektedir. Bu çalışmada, engelli bireylerin kış turizminde karşılaşabilecekleri kullanım
zorluklarını en aza indirmeye yönelik dünya ve Türkiye genelinde yaygın kullanım türleri incelenmiş
ve peyzaj tasarımı açısından öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Engelli, Kış Turizmi, Kış Kentleri, Peyzaj Tasarımı

CONTRIBUTION OF LANDSCAPE DESIGN TO UNHINDERED
WINTER TOURISM
ABSTRACT
It was determined by the research conducted by the State Institute of Statistics in 2003 that, 12%
of Turkey's population consists of people with disabilities. Although disabled people are considered an
integral part of society, they face problems in every aspect of life. The most important of these problems
are practices that restrict freedom of movement in urban outdoor spaces. In normal life, most of the
disabled people in streets and roads can not benefit from the use of outside space without assistance. It
is possible for the disabled people to enjoy all the facilities freely that the society benefits from, only if
their needs are taken into account while making arrangements. In addition to daily activities,
implementations that vary according to the type and content of tourism on urban basis need to be
supported for the people with disabilities who should also have the right to benefit from recreation and
tourism facilities like other healthy individuals. Winter tourism includes intrinsically different
accommodation and transportation properties. It also differs from other tourism branches in terms of the
auxiliary equipment used and the systems inside and outside the facility. In this study, common types of
usage across the world and Turkey aimed at minimizing the usage challenges that disabled individuals
may face in winter tourism have been examined and recommendations for landscape design have been
introduced.
Keywords: Disabled, Winter Tourism, Winter Cities, Landscape Design
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GİRİŞ
Hızla artan nüfus, yaşlanma, kronik hastalıklar, kötü beslenme, savaş, şiddet, bulaşıcı
hastalıklar, çevre kirliliği, trafik kazaları, iş kazaları, akraba evlilikleri ve yoksulluğa bağlı
nedenler dünya genelinde engelli bireylerin sayısını hızla artırmıştır (Cameron, 2000).
Toplumsal bir gerçek olan engelli olma durumu, çeşitli ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir.
Engelliler, kentsel ve sosyal yaşam etkinliklerinde bütünleşme sağlanması adına, kent ve
bölge planlama disiplini içinde önemle ele alınması gereken bir gruptur (Kaplan, 2007). Dünya
genelinde 700 milyonu aşan ve ülkemizde de 9 milyonun üzerinde olan engelli sayısı ile beraber
alınacak kararlar ve yapılacak uygulamalarda engellilerin de gereksinimlerisin dikkate
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kadar büyük bir orana sahip olan bedensel veya ortopedik,
görme, işitme, konuşma, zihinsel engelli insanlarımızın özellikle yaşadıkları mekanlardan
ayrılarak kentsel mekanlara ulaşabilme ve onları kullanabilme açısından bazı kısıtlamaları
bulunmaktadır (Laws, 1995).
Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması kapsamında rekreasyon ve turizm kapsamında
hizmet veren tesislerin de engellilere yönelik olarak düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır
(Kaplan, 2007). Bu mekanların yanı sıra rekreasyon ve turizm konusunda hizmet veren tesis ve
mekanlar da engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırma noktasında önemli katkılar
sunmaktadırlar. Ancak, günümüzde halen engelliler bu kente ulaşımla başlayan ve tesislerde
devam eden önemli sorunlarla karşılaşmakta ve bu durum engelli bireylerin toplumla
bütünleşmesini zorlaştırmaktadır Ritchie ve Crouch, 2002). Bu nedenle, engellilere yönelik
hem kentsel dış mekanlarda hem de rekreasyon ve turizm amaçlı tesis ve işletmelerin
tasarımlarında yeni projelerin üretilmesi gerekmektedir.
Sağlıklı bireyler gibi engelli bireylerin de sosyalleşme ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu
ihtiyaçların giderilmesi noktasında yaşanan eksiklikler engellilerin etkinliklere katılmalarına
mani olmakta ve yalnızlaşmalarına sebebiyet vermektedir (Darcy ve Dickson, 2009). Önceki
yıllarda, engelliler ile ilgili yapılan çalışmalarda, engelli bireyler için daha çok bina içi
tasarımlara yer verildiği görülmüştür. Ancak engelliler için sadece uygun konutlar üretmek
onların toplumsal ilişkiler kurabilmeleri için yeterli değildir. Bu nedenle kentsel dış mekanların
tasarımı büyük önem taşımaktadır (SMRTA, 2010).
Yalnızlıklarının giderilmesi için engellilerin dış mekanlara yönelmesi ve birtakım sosyal
oluşumlarda yer alması gerekmektedir (Dickson ve Hurrell, 2008). Bu nedenle engelli bireylere
yönelik oluşturulacak mekan tasarımları ile sağlıklı bireyler gibi etkinliklere katılımlarına
destek vermek mümkün olacaktır (Cameron, 2008). Ancak günümüzde birçoğumuz için çok
basit olarak görülen dışarı çıkmak ve kaldırımda hareket etmek gibi etkinlikler bile yapısal bir
çok engel nedeni ile engellilerin faaliyetlerini kısıtlamaktadır (Müftüoğlu, 2006). Yapısal
noktadaki engeller ve yetersiz düzenlemeler baston, yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanan
engellileri evde kalmaya ve sosyal etkileşimden uzaklaşmaya itmektedir. Parklarda, sokaklarda,
kısaca kentsel dış mekânlarda tek başına tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bireylere
çok az rastlanmaktadır (Denzin ve Lincoln, 2003).
Engellilerin toplumdaki varlığını kabul ederek bundan sonra yapılacak kentsel planlama
çalışmalarında bu özel duruma dikkat çekilmelidir. Engelliler için kentsel dış mekanın temel
tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi gerekmektedir (Standards Australia, 1992). Bu ilkelere
bağlı kalarak kentsel dış mekandaki taşıt ve yaya ulaşımı başta olmak üzere tüm açık alanlarda
engellilerin gereksinimlerini göz önüne alarak karşılaşılan sorunlara yönelik uygun tasarımların
ilgili kurum, kuruluş ve disiplinlerce desteklenmesi sağlanmalıdır (Cameron, 2004).
Bu araştırma, engelli bireylerin kış turizmi özelinde kente ulaşımları ile başlayan ve kış
turizmine yönelik hizmet veren tesis/tesislere ulaşım, konaklama, aktivite ve faaliyet olanakları
ile devam eden sürecin Dünya ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerine yer vererek
engellilerin yaşantılarını kolaylaştırma amacı ile yapılmıştır.
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YÖNTEM
Türkiye’den ve yurtdışından engellilere uygun dış mekanlar, dış mekan tasarımı,
rekreasyon ve turizm ile ilgili başarılı uygulama ve analiz çalışmaları içeren yayınlar ile ilgili
çeşitli haritalar, raporlar, belgeler ve yazılı kaynaklar çalışmanın materyalleri arasındadır.
Veri toplama ve literatür çalışmasının ardından yurtdışı ve Türkiye’deki örnek uygulamalar
incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında kış turizmi özelinde engellilere yönelik ne tür
iyileştirme çalışmalarının yapılabileceğinin kurgusu oluşturulmuştur (Şekil 1). Kentten
başlayan ve tesislere uzanan bir planlama ve tasarım sarmalının hangi konu başlıkları ve alt
başlıklar ile oluşturulabileceği kurgunun temelini oluşturmaktadır.
Şekil 1. Çalışmanın Akış Şeması

BULGULAR VE TARTIŞMA
Dünyada özellikle Avrupa’da engelsiz kış turizmine yönelik tesislerin olmasına karşın
ülkemizde kış turizmi kapsamında engellilere yönelik kapsamlı bir tesis olmadığı görülmüştür.
Engellilere yönelik olarak diğer turizm çeşitlerinde de sadece engellilere yönelik odalar
oluşturma zihniyeti ile yapılan küçük çaplı düzenlemeler mevcuttur. Bir bütün olarak ele
alınması gereken engelsiz kış turizmi, engelli bireylerin kente gelişinden itibaren tesise ulaşımı,
konaklaması ve aktivitelere katılması ile kentten ayrılması sürecinde devam etmelidir. Kaplan
(2007)’a göre engellilere yönelik mekan düzenlemelerinin ergonomik ve antropometrik açıdan
birtakım kurallara bağlı olması gerektiği savunulmuştur:
 Uygun manevra ve hareket alanı (dönme alanı)
 Yeterli genişlik
 Yeterli yükseklik ve baş hizası
 Uygun döşeme yüzeyi
 Yönlendirme ve uyarma için gerekli düzenlemeler
Engellilere yönelik çalışmalar ve gözlemler sonucunda üzerinde uzlaşılan evrensel
tasarım anlayışı kapsamında 7 madde belirlenmiştir (Kaplan, 2007):
 Kullanım eşitliği
 Esnek kullanım
 Basit ve duyusal kullanım olanakları
 Daha yoğun ve algısal açıdan kuvvetli bilgilendirme
 Minimum ve toleresi mümkün hata
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Mümkün olduğunca az fiziksel kuvvet gereksinimi
Ölçülü mekan ve kullanım alanları
Kış turizmine yönelik tesisleri ziyaret edecek ve imkanlardan faydalanacak engelli
bireyler ulaşım türlerine göre konaklayacakları tesislere yerel yönetim, özel tahsisli araçlar veya
tesisin engellilere yönelik kullanabileceği donanımda ulaşım araçları ile ulaştırılmalıdır. Bu
süreçte kentin belirli noktaları kullanmaları veya kenti de ziyaret düşüncesi ile kent
merkezlerinde:
 Yaya Kaldırımları, Yaya Yolları
 Rampa Kullanımları
 Duraklar
 Yaya Geçitleri
 Bina Girişleri
 Kentsel Alt Yapı Elemanları - Kentsel Donatı Birimleri
 Kentsel Açık Alan Kullanımlarında engellilere yönelik düzenleme ve iyileştirme
çalışmalarının yapılması önemlidir.
Kentsel iyileştirme çalışmalarının yanı sıra özellikle kış turizmine yönelik hizmet veren
tesis ve işletmelerde öncelikle engellilerin tesise ulaşım hizmetlerinin belirlenmesi önem arz
etmektedir (Şekil 2).
Şekil 2. Tesise Ulaşım Kolaylığı

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter

Engelsiz kış turizmine yönelik uygulamaları destekleyen tesislerin konaklama
birimlerinde farklı engel guruplarına uygun oda çözümlemelerine gittikleri belirlenmiştir (Şekil
3). Ayrıca diğer müşterilerden farklı olarak eğitimli resepsiyonistler ve özel oda hizmetleri
görevlilerini bünyelerinde bulundurmaktadırlar.
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Şekil 3. Engelli Kullanımına Yönelik Oda Dizaynı

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter

Tesis dış mekanlarının ayrıntılı planları ile engellilerin hangi alanları kullanmalarının
daha uygun olacağı, aktivite ve ulaşım güzergahları ile acil durumlarda müdahale ve irtibat
noktalarını içeren haritalar oluşturulmaktadır (Şekil 4).
Şekil 4. Aktivite ve Ulaşım Güzergahları

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter
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Dış mekanda yürütülen kış turizmine yönelik aktiviteler normal bireyler için bile zorlu
şartlar oluştururken engelli bireyler için ayrı ekipman ve eğitmen gerektirmektedir (Şekil 5).
Şekil 5. Engellilere Yönelik Ekipmanlar

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter

Diğer sporcular için ayrılan alanlar engelliler tarafından kullanılabildiği gibi sadece
engellilerin kullanımına tahsis edilmiş alanlar da tasarlanabilmektedir (Şekil 6 ve 7).
Şekil 6. Ortak Aktivite Alanlarının Engelliler Tarafından Kullanımı

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter
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Şekil 7. Sadece Engellilerin Kullanımına Yönelik Alanlar

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter

Kış turizmine yönelik tesislerde tüm aktivitelerin engeli ne olursa olsun tüm engelli
bireylerin ulaşım ve aktivite eğitimi ve uygulanması konularında en az bir uzman eşliğinde
hareket etmeleri benimsenmiştir (Şekil 8 ve 9).
Şekil 8. Tesis Alanında Ulaşım Desteği

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter
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Şekil 9. Tesis Alanında Refakatçi Desteği

Kaynak: https://www.kaunertal.com/en/activities/accessible/activities/winter

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada ve ülkemizde engellilere yönelik sorumluluklar çeşitli yasa ve yönetmelikler ile
garanti altına alınmıştır. Ancak engelli hakları madde, yönetmelik ve kanunlarda teoriksel
biçimde yer almış olmasına rağmen turizme yönelik ihtiyaç ve aktivitelerini yerine
getirebilmelerinde eksik yanlar olduğu açıkça görülmektedir.
Engelli bireylerin öncelikli olarak uluslararası Kentsel-Mimari Tasarım ve TSE 12576
standartları doğrultusunda ve bu standartlara göre yapısal ve çevresel faktörler göz önünde
bulundurularak düzenlemelere gidilmedir:
 Yaya geçitlerinde sinyalizasyon lambalarında geçit butonları
 Yaya geçitlerinde yer işaretlemesi
 Yaya geçitlerinde geçit rampaları,
 Yaya yollarının sonunda yanlış konumlandırılmış ızgaralar
 Banklar yanında engelli bireylere yönelik kullanım alanları
 Kaldırım rampalarında ve bina girişlerinde genişlik, eğim ve bağlantı noktası
 Bina girişlerinde sahanlık derinliği,
 Bina giriş kapısı çerçevelerinde uyarı işaretlemesi.
 Telefon kabinlerinin konumu ve yüksekliği
 Yaya yollarında çeşitli sabit ve taşınabilir engeller
 Engelli bireylere yönelik otoparklar,
 Yolcu indirme – bindirme alanlarının ölçüleri,
 Kaldırım yüksekliği
 Engelli bireyler için çeşme
Tüm insanlık için önemli olduğu kadar engelliler açısından da ulaşım son derece önemli
ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir noktadır. Kentsel dış mekanlara ulaşım için
yapılacak düzenlemelerde taşıtlar, yayalar ve yayanın özel bir türü olan bedensel engelli
yayaların düşünülmesi ayrı ayrı ele alınmasının gerekmektedir.
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ÖZET
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, son yıllarda turizmi kalkınmanın bir aracı olarak görerek,
turizm sektörüne büyük bir önem vermektedirler. Özellikle ülkeler turizm arz potansiyelini 12 aya
yayarak hem turizm gelirlerini hem de turist sayısını artırmak istemektedirler. Ülkemizde ise son yıllarda
yaz turizminin bir alternatifi olarak kış turizmi de belirli bölgeler için büyük önem arz etmektedir. Sivas
ili bu bağlamda kış turizminin gelişmesi için gelecek vadeden önemli bölgelerden birisidir. Çalışma
kapsamında öncelikle kış turizmi ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılmış, ardından kış turizminin
Türkiye ve Sivas ili açısından önemi sayısal verilerle desteklenerek incelenmiştir. Yapılan bu çalışma
sonucunda Türkiye de kış turizminin, 2010 ve 2017 yılları arasında gelen kişi sayısı ve yatak kapasitesi
açısından arttığı tespit edilmiştir. Sivas ilinin bulunduğu coğrafi konum ve mevsim şartları itibari ile kış
turizmine uygun olması, maliyet açısından da daha avantajlı olması sebebiyle gelecek açısından büyük
bir potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, Alternatif Turizm, Kış Turizmi, Sivas Kış Turizmi, Yıldız Dağı
Kayak Merkezi.

WINTER TORISM’S ROLE ON TURKISH ECONOMY AND AN
EVALUATION ON SIVAS PROVINCE
ABSTRACT
Developed and developing countries, in recent years, see tourism as an instrument of development
and give great importance to the tourism sector. In particular, countries want to increase tourism
revenues as well as the number of tourists by spreading the tourism supply potential to 12 months. In
our country, winter tourism as an alternative of summer tourism is very important for certain regions in
recent years. Sivas city is one of the important regions in the future for the development of winter tourism
in this context. Within the scope of the study, detailed data on winter tourism was searched. Winter
tourism in Turkey, then the importance of the city of Sivas were investigated by mathematical data. In
conclusion, the winter tourism in Turkey between the years 2010-2017 and has been found to increase
bed capacity in terms of number of people coming. Sivas has been found to have a great potential for
the future because of its cost advantage in terms of geographical location and seasonal conditions and
its convenient location for winter tourism.
Keywords: Tourism Sector, Alternative Tourism, Winter Tourism, Sivas Winter Tourism, Yıldız
Mountain Ski Resort.
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GİRİŞ
Günümüzde birçok ülke turizm piyasasındaki pazar payını genişletmek ve turizm
gelirlerini arttırmak amacıyla turistik ürün çeşitlendirmesine önem vermektedir. Özellikle
Türkiye gibi kış turizmine cevap verebilen ülkeler son yıllarda turizm mevsiminin süresini
uzatmak, elde edilen gelirleri 12 aya yaymak ve turizm sektöründe faaliyet gösteren personelin
istihdamını sürekli kılmak amacı ile kış turizmine büyük önem vermektelerdir. Türkiye, Alp
Dağlarını Himalayalara ulaştıran Toros ve Kuzey Anadolu Dağları ile kış turizmine çok uygun
alanlara sahip olmasına rağmen, uzun yıllar bu potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir
(Doğanay, H, vd.2013;130). Fakat son yıllarda bu konuda ki farkındalığın artması, devlet eliyle
ve özel girişimciler sayesinde yapılan yatırımların çoğalması önemli gelişmelere sahne
olmuştur.
Kış turizminde en önemli argüman kayak turizmidir. Kayak turizmi hem profesyonel
kayakçıları ve spor aktivitelerini hem de yerli halkın günübirlik kış turizmi ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Kış turizmi kapsamasında Türkiye’yi 2005 yılında 2.745.138 kişi ziyaret
etmiştir bu rakam 2017 yılında 4.561.498 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar Türkiye’deki
kış turizmi potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Türkiye’de ulusal ve uluslararası arenada
bilinen birçok kayak merkezi mevcuttur. Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış,
Erciyes, Davraz bunlardan bazılarıdır. Bu kayak merkezlerine ek olarak 2016 yılında Sivas
ilinde faaliyet gösteren Yıldız Dağı Kayak merkezide önemli bir yatırım ve değer olarak yerli
ve yabancı turistlerin hizmetine açılmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki kış turizmi potansiyelini yıllar itibari ile ortaya
koymak ve kış turizminde yeni bir nefes olan Sivas ilinde faaliyet gösteren Yıldız Dağı Kayak
merkezine ait değerlendirmeler yapmaktır. Bu çalışma başlıca beş bölümden oluşmaktadır.
Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde, çalışmayla ilgili literatür taraması yapılmış ve veri
seti özetlenmiştir. Üçüncü bölümde, kış turizmi kavramsal olarak tanımlandıktan sonra
Türkiye’deki kış turizmi potansiyeli sayısal verilerle desteklenerek açıklanmış, Dördüncü
bölümde ise, Sivas ilinin önemli bir yatırımı olan Yıldız Dağ Kayak Merkezi sayısal verilerle
tanıtılmış, Beşinci ve son bölümde ise Sivas ilinin kış turizmi açısından değerlendirmesi
yapılıştır.
VERİ VE LİTERATÜR ÖZETİ
Bu çalışma, Türk turizmi için önemli bir pazar olan kış turizmine, Türkiye ve Sivas ili
açısından bir değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu
bağlamda Türkiye ve Sivas iline ait kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ikincil veri olarak elde edilmiştir. Yıldız Dağı Kayak
Merkezi’ne ait sayısal veriler ise Sivas Valiliğinden, Sivas İl Özel İdaresinden, Sivas Turizm
Müdürlüğünden ve tesis işletesinden sorumlu olan yetkili kişilerden elde edilmiştir. Elde edilen
veriler tablolalara aktarılarak yorumlanmıştır.
Türkiye’de kış turizminin genel görüntüsü ile ilgili literatürde pek çok yayın mevcuttur
ancak Yıldız Dağı kış turizmi ile ilgili çok fazla akademik çalışma bulunmamaktadır. Yapılan
bu çalışmanın ileride yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olması beklenmektedir.
Altaş ve diğerleri (2015) çalışmalarında Palandöken ve Konaklı kayak merkezinin tekli
ve birlikte kombinasyonuna değinmişlerdir. Alaeddinoğlu (2008) tarafından yapılan çalışmada
Sivas ilinin tanıtımı yapılmış ardından Sivas halkının turiste ve turizme bakış açısı ortaya
konmaya çalışılmıştır. Doğanay ve Zaman (2013) çalışmalarında Antalya ilinde bulunan
Saklıkent bölgesinin kış turizmi açısından incelemesini yapmıştır. Koşan (2013) çalışmasında,
Dünya’da kış turizmine değindikten sonra Palandöken kayak merkezine gelen kayakçıların
kayak merkezine verdikleri değeri ölçümlemeye çalışmıştır. Daştan ve diğerleri (2015)
çalışmalarında kış turizminde Erzurum ilini tercih eden bireylerin bölgeyi seçme nedenlerini
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sosyo-ekonomik ve demografik faktörler açısından birincil veriler yoluyla değerlendirmişlerdir.
Ayaz ve Apak (2017) çalışmalarında kış turizminin önemine değinmiş ardından kış turizmine
katılan yerli ziyaretçilerin seyahat davranışlarını incelemişlerdir. Soyak (2013) çalışmasında,
Türkiye’nin geçmişten bu günümüze uyguladığı turizm politikalarını ve turizm çeşitlerini
Türkiye’nin turizm politikaları çerçevesinde incelemiştir.
KIŞ TURİZMİ KAVRAMI VE KAPSAMI DÜNYA VE TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİ
Kış Turizmine Kavramsal Bakış
Latince “tornus” kelimesinden gelen ve insanların bir eksen etrafında dönme hareketi
gerçekleştirdiğini ifade eden turizm, “genel olarak devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak
tatil, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici
konaklama hareketleridir” şeklinde tanımlanabilir (Yıldız, 2011, s. 55). Kendine özgü tarihe ve
dile sahip olan ve çok sayıda insanın dahil olduğu kitle hareketi niteliği taşıyan turizm;
ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal ve teknolojik bakımdan pek çok unsurdan oluşan karmaşık
faaliyetler bütünüdür (Gülmez & Akbulut, 2010, s. 707).
Kış turizmi ise kar yağışına bağlı ve dağların kar alabilen yükseltilerinde yapılan bir
turizm çeşidi şeklinde tanımlanabilir (Doğaner, 2001, s. 178). Alternatif turizmin bir çeşidi
olarak kabul edilen ve ziyaretçiler tarafından dinlenme, eğlenme, rahatlama, karmaşıklaşan
yaşamın stresinden uzaklaşma, çeşitli faaliyetlere katılma gibi nedenlerle ilişkilendirilen kış
turizmine olan talepte ciddi artış yaşanmakta ve kış aylarında kış turizmi merkezleri yoğun
ziyaretçi kabul etmektedir (Matzler & Siller, 2003: 6-11). Başka bir tanıma göre ise, odak
noktasında kayak sporunun bulunduğu, kayağa uygun karlı ve eğimli alanlara doğru seyahetleri,
konaklama ve diğer hizmetleri içine alan faaliyetlerdir (İncekara, 1998, s. 3).
Kış turizmi pek çok kaynakta dağ ve kış turizmi adı altında tek bir turizm türü olarak,
bazı kaynaklarda da dağ turizminin bir alt dalı olarak ifade edilmektedir. Kış turizm merkezleri
bünyelerinde mevcut olan kayak tesisleri, dinlenme ve eğlenceyi bir arada sunabilen konaklama
işletmelerini müşterilerin hizmetine sunmaktalardır. Her yaşta talep bulabilen kayak
merkezlerinde kayak sporunun yanısıra , kızak, buz pateni, snowboard, gibi spor faaliyetleri
ile cafe, bar, disco, yeme-içme gibi ilave hizmetler de müşteriye sunulmaktadır (Sağlık &
Kocaman, 2014, s. 68).
Türkiye’de Kış Turizmi
Ülkemiz, turizmi dünyada deniz/kum/güneş ülkesi olarak tanınmakta ve yabancı turistleri
yaz aylarında yoğunlukla ağırlamaktadır. Ancak kış turizm merkezleri genellikle iç turizme
hitap etmekte ve kış aylarında yabancı sayısı düşmektedir. Ülkemizde Türkiye Kayak
Federasyonu verilerine göre Uludağ, Palandöken, Erciyes, Sarıkamış, Kartepe, Ilgaz, Davraz,
Bitlis, Bubi, Yolaçtı Kurucadağ, Kartalkaya, Zigana, Saklıkent, Atabarı, Kop Dağı, Ladik
Akdağ, Bolu/Gerede, Muş, Kandilli, Yıldız Dağı, Ergan, Herasek, Bozdağ, Yalnızçam olmak
üzere toplam yirmi beş kayak merkezi bulunmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş-çıkış istatistikleri incelendiğinde Türkiye’yi 2014
yılında yaklaşık 37 milyon, 2016 yılında 25,4 milyon ve 2017 yılında ise yaklaşık 38 milyon
kişi ziyaret etmiştir. 2008 ile 2017 yılları arasında Türkiye nin turizm gelirlerine ait veriler
incelendiğinde 2016 yılında toplam turizm gelirleri yaklaşık 22 milyar ABD Doları iken 2017
yılında 26 milyar ABD Dolarını aşmıştır.(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017).
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Tablo 1. Turizm Geliri İstatistikleri
Yıllar
Turizm Gelirleri(1000$)
Kişi Başı Ortalama Harcama($)
2008
25 415 067
820
2009
25 064 482
783
2010
24 930 997
755
2011
28 115 692
778
2012
29 007 003
795
2013
32 310 424
824
2014
34 305 904
828
2015
31 464 777
756
2016
22 107 440
705
2017
26 283 656
681
Kaynak: TURSAB Gelir-Ziyaretçi Sayısı-Orlama Harcama İstatistikleri 2017

Ülkemize kış aylarında giriş yapan turistlerin bir kısmı kültür turizmi için gelseler dahi
kış turizminin önemli bir göstergesi olan kayak merkezlerine olan ilgilinin son yıllarda gözle
görülür bir oranda arttığı ifade edilebilir. Türkiye’ye kış aylarında (aralık-ocak-şubat) gelen
turist sayıları incelendiğinde 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 5 milyon ziyaretçi, 2017 kış
sezonunda ise 4.5 milyon turist ülkemizi ziyaret etmiştir.
Tablo 2. Türkiye On Yıllık Kış Sezonu Ziyaretçi Sayıları
Yıllar

Gelen Ziyaretçi sayısı

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

3.522.611
3.543.152
3,829.152
4.140.599
4.273.122
4.749.771
4.836.735
5.237.755
4.972.403
4.561.498

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır Giriş_Çıkış İstatistikleri; *Aralık, ocak, şubat ayları
toplam rakamıdır. Aralık ayı önceki yılın, ocak-şubat ayları ise adı geçen yılın rakamlarıdır.2017
rakamı geçici verilerden elde edilmiştir.

Türkiye’ye 2017 yılında gelen turist sayısı 38 milyon civarında iken aynı yılda Türkiye’ye
kış turizmi sebebiyle gelen turist sayısı ise 4.5 milyon kişidir. Bu rakam genel turist saysının %
12’sini oluşturmaktadır. Bu oranın artırılması için Türkiye, 2023 Turizm Stratejileri Eylem
Planında kış turizmini öncelikli olarak geliştirilmesi hedeflenen alternatif turizm türleri arasına
dahil etmiştir. Bu strateji kapsamında öncelikli olarak kış turizmine elverişli alanların tespiti
yapılarak, bu alanlarda kış turizmi ile birlikte gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türleri
değerlendirilmektedir. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007, s. 22).
SİVAS İLİNİN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas ili, yüzölçümü itibari ile Konya’dan
sonra Türkiye’nin en büyük ilidir. Sivas ili çevre illere göre kendine has bir iklim karakterine
sahiptir. Ancak genel itibariyle karasal iklim hâkimdir. Sivas ilinde yılın 132 günü sıcaklık 0
derecenin altında seyretmektedir. Yoğun yağan kar yağışı bölgenin dağlık bir alana sahip
olması Sivas ilinde kış turizmi yatırımlarını kaçınılmaz kılmıştır.
1941 yıllarında Yoğunyokuş Kayak Merkeziyle başlayan kış turizminin en önemli
argümanı olan kayak sporu faaliyetleri çok daha kapsamlı bir şekilde 920 dönümlük bir alanda
Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” ile devam etmektedir. Yıldız dağı Sivas ili
sınırları içerisinde yer alan 2552 metre yükseklikte sönmüş volkanik bir dağdır. Geniş bir
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düzlük ortasında aniden yükselen ve heybetli görüntüsüyle birçok edebi esere de konu
olmuştur (www.yildizdagi.com).
Yıldız Dağı kayak merkezi, ilk kez 2006 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla
Koç tarafından ülke gündemine taşınmış, Türkiye’de iki bölgede Bitlis ve Sivas’ta dünyanın en
güzel ve kolay ulaşılabilir kış turizmi merkezi kurma hedefi ortaya konmuştur. 2010 yılında
Yıldız Dağı’nda turizm merkezi alanının belirlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanmış,
Yıldız Dağı’nın kış sporları turizm merkezi ilan edilmesi yönünde Sivas Valiliği’nin teklifi,
Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı resmi gazetede Yıldız Dağı,
“Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak resmen ilan edilmiştir. Yıldız dağı kayak merkezinin
onaylanan imar planında 1 teleksi, 2 telesiyej,1 babyliftden oluşan 4 mekanik tesis, 1750 yatak
kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 adet günübirlik tesis alanı mevcuttur. Ayrıca
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor, sağlık,
ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve oto park
alanları bulunmaktadır. Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” çığ tehlikesi olmayan
suni karlama sisteminin olduğu ender merkezlerden birisidir. Ayrıca yaz aktiviteleri
kapsamında futbol, basketbol, tenis oynanabilecek spor alanları bulunmaktadır. (Sivas İl Özel
İdaresi) 2017 yılı itibari ile tamamlanmış tesisler şunlardır.
Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinde Yapımı Tamamlanan Projeler (2017)


















M1*-M2**-M3** Mekanik Tesisler
10 000 Mt Uzunluğunda 5 Ayrı Pist
Muhtelif A-Net, B-Net, C Net Güvenlik Ağları
Tam Teçhizli 3 Poliklinik,2 Kapalı Ambulans Garajlı Sağlık Tesisi
Yıldız Dağı Lng Kurulum İşi
30 Askerin Konuşlanabileceği Askeri Güvenlik Tesisi
Yıldız Dağı Amatör Ve Kızak Pisti Yapım İşi
Toplam 700 Kişi Kapasiteli 2 Ayrı Günübirlik Tesisi
40 Odalı 100 Kişi Kapasiteli Turizm Oteli
500 M2 lik Depoya Sahip Teknik Ve İdari Merkez
Turizm Oteli İç Tefrişat Projesi
Buz Paten Pisti
Her Biri 150 Kişi Kapasiteli 3 Ayrı Zirve Günübirlik Tesisleri
345.000 M3 Ve 50.000m3 Lük İki Ayrı Gölete Sahip Suni Karlama Tesisi
Yıldız Dağı Telekom-Fiber Altyapı Ve Ip İletişim İşi
Yıldız Dağı Çevre Aydınlatma
Yıldız Dağı Çevre Düzenleme

Fotoğraf 1. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi

Kaynak: . Sivas İl Özel İdaresi Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” tanıtım toplantısı notları
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Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki
kod farkı, pist çeşitliliği ve daha sonra açılabilecek pistleri, kar kalitesi ve karın kalış süresi ile
ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden birisi olabilecek niteliktedir. Merkezin pist
parametreleri Uluslararası Kayak Federasyonu’nun kayak pistleri parametrelerine uygunluk
göstermektedir. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi büyük organizasyonlarının yapılabileceği
teknik özelliklere sahip bir yapıda inşa edilmiştir.
Yıldız dağı kayak merkezine rakip olabilecek yakın ve uzak mesafede birçok kayak
merkezi mevcuttur. Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış, Erciyes, Davraz
bunlardan bazılarıdır. Adı geçen yerler oldukça eski bir geçmişe sahip ve uluslararası anlamda
da bilinen kayak merkezleridir. Türkiye’de bu tür merkezlerin sayısının artması ülkemiz
açısından ve Sivas ili açısından önemlidir. Çünkü mevcut yatırımlardan ilham alınması kış
turizminin tanıtılması ve sektörün olumlu etkilerinden faydalanılması için sektördeki benzer
yatırımların artması faydalı olacaktır. Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” fiziksel ve
beşeri avantajlara zamanla önemli bir yere sahip olacaktır.
Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerden birisi olan turizm sektöründe
ziyaretçilerin konaklama merkezlerine ödediği ücretler önemli bir unsurdur. Yıldız dağı kayak
merkezinde bulunan oteldeki gecelik konaklama fiyatları birçok konaklama merkezine göre
daha hesaplıdır. Bu durum henüz yeni açılmış bir tesis için olumludur çünkü mevcutlarıyla
kıyaslandığında tercih sebebi olabilmektedir. Ancak farklı seçenekte ve büyüklükte
ziyaretçilerin konaklayacağı tesis sayısının artması kayak merkezinin gelirlerini ve uzun vadede
kâr marjını artıracaktır. Aşağıda Türkiye’deki bazı kayak merkezlerine ait konaklama fiyatları
yer almaktadır. Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” nin 5 gecelik konaklama maliyeti
2016 fiyatlarıyla kişi başı 750 TL dir. Bu durum tanıtım ve reklam için önemli bir avantajdır.
Fakat talep olduğu müddetçe farklı tesislerde farklı fiyatların uygulanması kayak merkezinin
uzun vadedeki başarısı ve reklam çalışmaları için de önemlidir.
Tablo 3. Seçilmiş Bazı Bölgelerde Konaklama Fiyatları
BÖLGE

KİŞİ BAŞI 5 GECELİK FİYAT (TL)

Uludağ*
1.968
Palandöken**
2.216
Kartepe
1.700
Kartalkaya***
3.250
Sarıkamış
2.125
Erciyes
1.825
Davraz
1.375
Yıldız Dağı Kayak Merkezi ****
750
Kaynak: TÜRSAB KIŞ RAPORU 2016
* Bölgedeki 9 otelin fiyat ortalaması. ** Bölgedeki 3 otelin fiyat ortalaması. *** Bölgedeki 2 otelin fiyat
ortalaması. ****Tek otel bulunmaktadır.

Yıldız dağı kayak merkezinin istenen düzeyde turist ağırlamasında ulaşımın da önemli
bir payı vardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde İstanbul 933 km uzaklıkta, en yakın il olan Tokat
ise 78 km mesafededir. Bu mesafeler yapılan hızlı tren projesiyle daha kısa sürede ulaşımı
sağlayacak ve İstanbul-Sivas arası 5 saat 49 dakikaya, Sivas-Ankara arası ise 2 saat 51 dakikaya
düşecektir. Bu projelerin tamamlanması Sivas’a yapılacak olan turistik faaliyetleri dolayısıyla
kış turizmini daha cazip kılacak ve turist sayısın da artıracaktır. (Sivas İl Özel İdaresi Yıldız
Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” tanıtım toplantısı notları)
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Tablo 4.Yıldızdağı’nın çevre illere olan uzaklığı (Km)
İl merkezi
Ankara
İstanbul
Samsun
Tokat
Çorum

Uzaklık
480
933
265
78
259

İl merkezi
Amasya
Yozgat
Erzincan
Giresun
Ordu

Uzaklık
192
305
307
318
271

Kaynak: Sivas İl Özel idaresi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin henüz yeni biten bir tesis olmasına rağmen günübirlik
ziyaretçi sayısı ve konaklayan kişi sayısı bakımından önemli bir başlangıç yaptığı söylenebilir.
Kayak merkezini hafta içi günübirlik 300-500 kişi, hafta sonu günlük 2500-3500 kişi ziyaret
etmektedir. Yine sömestr tatilinde günlük ziyaretçi sayısı hafta içi 1500-2000 kişi hafta sonu
ise 3000-4500 kişi civarındadır. Yıllara göre konaklamalı misafir sayısı incelendiğinde yeni
açılan bir tesis olmasına rağmen mevcut rakamların yüz güldürücü olduğu söylenebilir (Sivas
İl Özel İdaresi).
Tablo 5. 2017-2018 Kış Sezonunda Yıldız Dağı Kayak Merkezinde Konaklayan Kişi
Sayısı
2017

Konaklayan Kişi sayısı

2018

Konaklayan Kişi sayısı

Ocak
435
Ocak
428
Şubat
414
Şubat
500
Mart
89
Ağustos
32
Aralık
263
Toplam
1233
Toplam
928
Kaynak: Sivas İl Özel İdaresi Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi” tanıtım toplantısı notları
ve otel yetkililerinden elde edilmiştir.

Otel yöneticilerden alınan bilgiye göre otelde konaklayan kişi sayısı mevcut talebin % 20
sini karşılamaktadır. Özellikle sömestr tatilinde ve hafta sonlarında aşırı talep sebebiyle mevcut
ziyaretçilere doluluk sebebiyle hizmet verilememektedir. Konaklama tesislerinin sayısının
artmasıyla mevcut talebe cevap verileceği şüphesizdir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve
genişleyen sektörlerden biri durumuna gelmiştir. Ulusal gelire yapmış olduğu katkı ve sağladığı
istihdam olanakları turizm sektörünü en önemli sektörlerden biri kılmıştır. Turizm sektörünün
bu cazibesini 12 aya genişletmek isteyen ülkeler sahip oldukları değerleri fırsata çevirip turizm
sektöründe pazarlamayı amaçlamaktadırlar. Bunlardan biriside kökeni eskilere dayanan kış
turizmidir. Kış turizmi ülkemizde uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir.
Ancak sahip olduğu değerler ve bölgesel avantajlara rağmen dünya genelinde arzu edilen
düzeyde değildir.2017 yılında Türkiye’ye ziyarete gelen yabancı turist sayısı 38 milyon kişi
iken bunun sadece 5 milyon kişisi kış turizmi için Türkiye’yi tercih etmiştir. Bu rakam
Türkiye’deki mevcut potansiyel için yeterli değildir. Türkiye’de tanınmış kayak
merkezlerinden olan Palandöken ve Uludağ gibi kayak merkezleri de arzu edilen performansta
hizmet vermemektedir. Sivas ili açısından kış turizmi bünyesinde hayata geçirilen Yıldız Dağı,
“Kış Sporları Turizm Merkezi” de Türkiye’deki kış turizmi açısından önemli bir yere ve

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

potansiyele sahiptir. Henüz yeni bir tesis olmasına rağmen sahip olduğu birçok avantaj
sayesinde arzu edilen düzeye ulaşacağı ümit edilmektedir.
Yapılan bu çalışma sonucunda öneri ve değerlendirmeleri şu şekilde özetleyebiliriz;
 Kış aylarının en önemli simgelerinden birisi olan Sivas ili sahip olduğu Yıldız Dağı, “Kış
Sporları Turizm Merkezi” ile kış turizminin en önemli simgelerinden birisi olma yolunda
ilerlemektedir.
 Kamuoyunda Sivas ili soğuk ve kar yağışlı bir il olarak algılanmaktadır. Bu algıyı kış turizmi
yapılan bir il olarak yönlendirmek için gerekli görsel ve işitsel reklamlardan faydalanılabilir.

 İlerleyen dönemlerde Sıcak Çermik Kaplıcaları, Yıldız Dağı ve havaalanı arasındaki
bağlantının güçlendirilmesiyle konuklara kaplıca ve kayak keyfinin bir arada sunulması
rakipler arasında tercih sebebi oluşturabilir. Bu konuyla ilgili çalışmalara yoğunluk
verilebilir.
 Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda Turizm
bölümünün bulunması, burada bulunan akademik personelin ve öğrencilerin bilgi birikiminden
ve katkılarından yararlanılması tesis açısından önemli bir avantaj olabilir.
 İlin birçok tarihi ve doğal turistik değerlere sahip olması, Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm
Merkezi’ni tercih sebebi olabilir. Tanıtım ile ilgili çalışmalarda bir bütün içerisinde kış sporları
da işlenebilir.
 Alanın spor-kamp turizmi için de uygun olması ve turizmin 12 aya yayılabilme imkânı Sivas’ın
hava, demir ve karayoluyla hem yurt içinden hem de yurt dışında kolayca ulaşılabilir bir yer
olması oldukça önemli avantajdır.
 Türkiye’de bulunan kayak merkezlerine oranla Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezi’nin
konaklama maliyetlerinin düşük olması tanıtım materyali olarak kullanılabilir.
 Türkiye’de yapılan kongre ve sempozyumların birçoğu yaz aylarında gerçekleştirilmektedir. Bu
çalışmalara alternatif olarak Yıldız Dağı, “Kış Sporları Turizm Merkezinde akademik
organizasyonlar gerçekleştirilebilir ve sürekli hale getirilebilir.
 Üniversite öğrencilerine yapılacak uygun organizasyonlarla öğrencilerin kendi illerinde tanıtım
yapmaları sağlanabilir.
 Günübirlik ziyaretçiler için mevcut alanlar genişletilerek yerel halkın tesisten faydalanma oranı
artırılabilir. Bu bağlamda ulaşım kolaylığı sağlanarak teşvik edilebilir.
 Sporcular ve sanatçılar uygun şartlar sağlandığında yıldız dağı kayak merkezinde ağırlanarak
tanıtım ulusal medyada tanıtım yapılabilir.
 Özellikle mevcut otelin talebi karşılayamaması sebebiyle özel girişimcilere destek verilerek otel
sayısı artırılabilir.

KATKI BELİRTME:
Bu çalışmaya destek veren İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Mehmet Nebi KAYA’
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TEZ: KIŞ TURİZMİ (SOĞUK) ANTİ-TEZ: ÇERMİK TURİZMİ (SICAK)
SENTEZ: İNANÇ TURİZMİ
Öğr. Gör. Kutlay ARTUÇ
Çanakkale Onsek z Mart Ün vers tes
Tur zm Fakültes
kutlayartuc@comu.edu.tr
ÖZET
“Uhud Dağı b z sever, b z de onu sever z”, Hz. Muhammed (S.A.V) (Buhar , 2003:335). Soğuk
“Erzurumluyum ama S vas'ta yaşarım”, der. Bu, kış tur zm ç n S vas'ın mukayesel üstünlüğüdür.
H pokrat'ın havası güzel yerde yaşamalı sözünün olası kastı muted l havadır. Ama, sıcak hava mı faydalı
soğuk mu, nsan sıcakta mı daha y d nlen r soğukta mı yoksa kend nde olmayanı mı arar? B r gez ç n
para, vak t ve kl m kr t kt r. 3 semav d n n doğduğu Ortadoğu sıcaksa da, D yojen' n gölge etme başka
hsan etmem sözü aks ne N sa Sures 57. Ayet, Cennet'tek ırmakları ve sayebanı n met sayar. Bu
ırmaklar sıcaksa (!), Hegel' n “tez (kış tur zm -soğuk), ant tez (çerm k tur zm -sıcak) ve sentez ( nanç
tur zm )” d yalekt kl ğ tam sabett r. Zaten her tat l nanç tur zm sayılab l r , çünkü hol day, kutsal gün
demekt r! S vas'ta yaşadığı soğuktan mı es nlend b l nmez, Mevlana da tasavvuf Mesnev 's nde “Kış,
ekş yüzlüdür ama şefkatl d r. Yaz, gülümser ama yakıcıdır” der. Ceter s par bus, 622 yılında H cret,
rakım ve enlem az Mekke'den kuzeydek yüksek Med ne'ye yapıldı! Bugün küresel soğuma değ l
ısınma tehd tt r! B r tefekkür: Muhammed Sures 15. Ayette ateşte, kaynar su ç r lenler cehennem se,
cennet ırmakları soğuk olmalı! İşte, geç c dünyada (Ortadoğu) sıcak stenmez, kalıcı cennettek sayeban
özlemd r. Noel Baba sıcak Demre'l ama paradoksla Noel soğuk 24 Aralık'tadır ve mündem c kar
yağışıdır. Kayağı z mm öneren had s var ama ayetlerde “kar” ayrı araştırmadır. Dağlar kutsaldır. Hz.
Nuh'un gem s Cud veya Ağrı Dağı'na nd . Peygamber m ze (S.A.V) lk ayet “ kra” Cebel- Nur'da
geld . Kuran-ı Ker m'de “dağ” kel mes defalarca geçer ve Tur (Dağ) Sures var. Hz Musa, Musev l ğ n
10 emr n Allah'tan almak ç n Tur- S na'ya ser n gecede çıktı. Zerdüşt ve Yunus Emre de dağlara çıktı.
Çok tanrılı zamanlarda Zeus'un Ol mpos'da yaşadığına nanılırdı. Masallarda Kaf Dağı, destanlarda
Ergenekon geçer. Adıyaman Nemrut Dağı'nda ant k kalıntılar var. Dağlar ç n şarkılar, ş rler var. Yıldız
Dağı'ndan (2552m.) 365 gün yararlanmak ç n “Kış Tur zm ” değ l “Dağ Tur zm ” fades daha
kapsayıcılıkla kayak artı yayla, sayf ye, trek, yamaç paraşütü, dağcılığı da çer r. Tur: dağ se, tur tur zm
adıyla ç fte müsemmadır. E nste n “D ns z b l m kör, b l ms z d n topaldır” der. İşte lm , d n b lg lere
göre üç semav d n de sıcağı değ l soğuğu över dolayısıyla dağlarda soğuktak tur stler b lmeks z n aynı
anda nanç tur zm n n de parçasıdırlar! Yıldız Dağı, nanç tur zm dest nasyonu olarak tanıtımında bunu
“Cennettes n z” sloganıyla vurgulayab l r. Sıcak/güneş/den ze dayalı yaz başkent Antalya “sabah den z,
öğle Saklıkent'te kayak” sloganı kullanır. Yıldız Dağı ve per fer s nde se kışın hem kayak hem de
cehenneme özgü olsa da sıcağı sevenler ç n yaz-kış çerm k s nerj s vardır. Yıldız Dağı ç nse kışın
“sabah kayak, öğle çerm k” sloganı da kullanılab l r. “S vas'ın Dağlarına/Karlarına” d ye türkü
yazılab l r. ABD doları banknotlarının üzer ndek “In God We trust” sözü paraya nançtır! Özet n özet ;
N etzche;“Vad lere göre yüksekler, özell kle kışın, sanıldığından sıcaktır. B r düşünür bunun s mgesel
anlamını b l r” der. Burada, bu anlamın meden b r şerh denemes , spekülasyonu, bey n fırtınası dahası
tefekkürü yapılmıştır.
Anahtar Kel meler: “Cennettes n z”, Kutsal, Kış (Dağ:Tur)/Çerm k/İnanç Tur zm , Mevlana,
N sa Süres 57.Ayet Sayeban, Noel, Para, Sıcak, Soğuk/Kar

THESIS: WINTER TOURISM (COLD WEATHER) ANTI-THESIS: SPA
TOURISM (WARM AMBIANCE) SYNTHESIS: BELIEF TOURISM
ABSTRACT
“Mount Uhud l kes us, and we love t.” H s Holl nes, the Muhammed (pbuh). The cold weather
says “I am from Erzurum but I l ve n S vas.” Th s s the comparat ve advantage of the C ty S vas n
terms of the w nter tour sm. What H pokrat sa d one must l ve n n a n ce place must be nterpreted as
the gentle weather. Yes, but s hot weather be useful for man, or cold weather? Does man always seek
the warm cl mate or the cold? Shall we say man seeks what he does not have? In all travels money, t me,
and cl mate are cr t cal. The M ddle East where 3 celest al rel g ons were borne has had a hot cl mate,
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nonetheless the Koran c Verse No:57 (Surah of N sa) counts the R vers and the cool shadows n the
Parad se as a bless ng, wh ch runs afoul of the t rade of D ogenes “Anyth ng but your shadow”. Hegel’s
quest on of “Are these creeks warm” ep tom ze the bulls eye n d alect c of w nter tour sm/cold (Thes s)
vs Spa tour sm/hot (ant -Thes s) Indeed, all tour sm act v t es, by nature, s creed tour sm (snythes s).
As hol days tself carry the connota on of hol ness. I dont know f S vas was nsp red by ts cold cl mate.
Mevlana sa d , n h s book Mesnev , “the w nter s gloomy but compass onate. The summer flashes
sm les yet v tr ol c.” Ceter s par bus, the Heg ra tok place n 622 n h gher Med ne not n Mecca of
lower h ght and lat tude. Today the global heat ng up s a threat, not the cool ng. A cons derat on: the
Koran c Verse No:15 (Surah of Muhammed) puts forward that that those taste hot water n hell as aga nst
the cool temprature of the heaven’s r vers. L kew se, n today’s M ddle East hot weather s bane not
boon. In the eternal Heaven, the shadow s the asp rat on. The father Chr stmas s from the warm Demre
but paradox cally nvokes the date December 24th, namely the snow. In Had ths there s mpl c t
reference to sk ng, but the snow s a moot po nt n the Surahs. In all rel g ons the Mounta ns are sacred.
The Noah’s Vessel landed on the Mount Ararat. The f rst revelat on “Ikra (Read)” to our Prophet (pbuh)
happened on the Mount Nur. The word “Mount” s repeated n the Book. Bes des, there s a Surah, Tur,
about mounta n.The Prophet Moses cl mbed the Mount Tur n a cool n ght n order to get the 10
Commendments of the Juda sm. The Zarathustra as well as Yunus Emre cl mbed mounta ns. In the
polythe st c t mes, the Zeus s bel eved to have l ved on Mount Olympus. In the fables Kaf Mounta n s
ment oned, and n legends Ergenekon s referred to. On the Mount N mrud are rel cs. Songs sung, and
poems are c ted for Mounta ns. In order to use the Mount Yıldız (2552m) n S vas 365 days, year along,
not w nter tour sm but mounta n tour sm s a better express on. The latter encompasses also the sk ng,
h ghland tour sm, trekk ng, h lls de parachut ng, as well as mounta n cl mb ng. In as much as the word
“tur” has also the mean ng of mounta n n Turk sh, “ (tur) tour tour sm” carr ed a double mean ng.
E nste n sa d “the rrel g ous sc ence s bl nd, and the rel g on devo d of sc ence s lame.” The 3 celest al
rel g on all pra se the cool not the heat. The v s tors on the mounta ns are unconsc encely nvolved n
also the creed tour sm. The Mount Yıldız can be promoted as a place “to be n Heaven”. Warm weather,
sunsh ne, and sea related Antalya may use the slogan of “In the sea n the morn ng, and sk ng on the
mounta ns on afternoons”, referr ng to the Saklıkent. Mount Yıldız and ts per phery offer the sk ng
opportun t es n w nter as well as spa fac l t es that have to do w th the hot water n cold days. For the
Mount Yıldız dur ng the w nter t me, “sk ng n the morn ng, and the noon t me spa” would be a
conven ent slogan. Lyr cs may be wr tten on the mounta ns and snowfalls of S vas. The legend on dolar
s gn “In God we trust” relates to the bel ef n money. The summary: N etzche sa d “h ghlands are warmer
n w nters than n valleys as aga nst the false bel eves. A th nker understands what t means.” In th s
work, I tr ed to do th s, a speculat ons, a bra nstorm ng, or s mple put a th nk ng.
Key Words: Bel ef Tour sm, Chr stmas, Cold, Hot, Mevlana, Money, Sacred, Shadow, Snow, Spa
Tour sm, The Surah N sa (the Koran c Verse 57), Tur (Mounta n) “You are n Heaven”, W nter Tour sm

GİRİŞ
“İm r' n (Em r' n) t g b t tremek” S vas yöres özdey ş
Aşırı sıcak cehennemvar se de tasavvufta kor mecaz d r. Tem zlenme ve yen den doğuşu
tems l eden ateş, aşkın yakıcılığıyla da çok lg l d r. Emre/İmre (Aşık)' de konuyla bağlantılıdır.
S vas'ta, soğukta kalanlar ç n “İm r' n (Em r' n) t g b t tremek,” dey m de bu varlıkla
alakalıdır (w k zero, 25.01.2018). Zaten soğuğun “Erzurumlu’yum ama S vas'ta yaşarım” ve
“soğuğu sert, nsanı mert (yan y ğ dolar)” sözü klas kt r. S vas Suşehr 'nde Annem “Ağustos'un
yarısı yaz, yarısı kış” der. Dört mevs me sah pl k Türk ye'n n çeş tlend rme olarak mukayesel
üstünlüğü ken soğuk, S vas'ın SWOT anal z nde güçsüz yanı gözükse de kış tur zm ve
S vasspor ç saha maçlarında mukayesel üstünlük gücüdür. Herkes n beğend ğ ünlü Kangal
Köpeğ de sıcakta yaşayamaz. S vas Yıldız Dağı (2.537 m.) per fer s nde Soğuk ve Sıcak
Çerm k tur zm de var ve her mevs m yapılab l r.
“Araplar 'nes ' uygulamasını, başlangıçta hac mevs m n ılımlı havaya denk get rmek ç n
yaparlarmış. Sonra (haram ayları bypass le) rahatça baskın ç n uygulamışlardır. Tevbe Sures
37.ayet nes 'y yasaklar” (Sarıçam, 2002: 41). Bugün Hac zamanı kes nd r. Ama Umre dah l
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çoğu nanç tur zm her an yapılab l r. Ancak kış tes sler n n yaz, yaz tes sler n n kış sorunu
vardır. Yaz tur zm fades yaygın değ l se kış tur zm fades doğru mu? Yaz tur zm değ l de
den z tur zm demek S b rya'da den ze g renler de çereb leceğ g b dağ tur zm de yayla,
sayf ye, trek, dağcılık, yamaç paraşütü ve kayağı çer r. Keza nsan yazın Ağrı Dağı'nda da
donab l r. Hatta Moby D ck'de (Mev lle, 2002: 85)“Okyanus'ta kar tepes ” b le vardır.
İşte, cehennem donar mı b l nmez ama hatta çöle b le, nad r de olsa kar yağar. Duba 'de
çölde AVM'de kayak p st vardır ama kayak kah r ekser yetle, doğal olarak dağlardak karda,
kışın yapılır ama şte, kar da ma kışa özgü olmayab l r! N tek m Yıldız Dağı'nın etekler ndek
Banaz köyünden olan P r Sultan Abdal'ın “Bu Yıl Bu Dağların Karı Er mez” d ye ş r vardır.
İşte dağın h ç atıl olmadan 365 gün faal olması sten yorsa kış tur zm değ l her an yapılab lmes
açısından “dağ tur zm ” fades daha kapsayıcıdır. Tur: Dağ, dolayısıyla “tur tur zm ” sm yle
oldukça müsemmadır. Futbol kulüpler n n Ocak'ta devrede soğuktan, Antalya'dak muted l
havaya gelmes , kuruluş f z b l tes nde yalnız yaza odaklanarak yapılan oteller n kış
fırsatlarıdır. Yan 365 gün tam kapas te doluluk hem yaz hem kış tes sler n n ortak sorunudur.
İskand navya ve Kuzey Amer ka'da buz oteller vardır. Asıl kış tur zm oralar olduğu ç n oralara
da dağ tur zm den lmemel ! Kend tur zm sektörünü doğru s mlend rmek 365 gün tam kapas te
le çalışamama sorununun çözümü ç n lk adım sayılab l r.
Dünya'nın en yüksek yer 8.848 m.'l k Everest Dağı Ç nce adı “Qomolungma: Kar/ Dünya
Ana Tanrıçası” le nanç tur zm ne g rer (Everest, 1992:394). Mars gezegen nde dünyalıların
verd ğ adla güneş s stem n n en büyüğü Olympus Mons volkan k dağı 26.000 m.d r
(Encycloped a, 2003: 73). NASA'nın Mars'a g tme amacı 3 semav d n n dağlara verd ğ
kutsallıktan dolayı bu dağı z yaret olab l r ama dağcılar bu dağa çıkab l r m ? Mars'ta kar var
mı ayrı b r araştırmadır.
Yönetmen Fat h Ertek n' n İÜ özel ödüllü belgesel “Bulutların Ardında” 2016'da Artv n
Şavşat Maden Köyü'ndek kış görüntüler çer r. Belgesel köylü kadın: “Yaz ş çok, kış
az. Kış daha y ”, der. Ağustos Böceğ -Karınca H kayes g b !
B r kış övgüsü daha: 2002 Nobel Ekonom Ödüllü (Kahneman, 2010(a)) Antarkt ka
tat l n hayatının en y ve en çok düşündüğü tat l olarak fade eder. Kahneman’ın hang
mevs mde g tt ğ bel rs z ama kutuplar her da m kış sayılab l r. Esk molar ne der b l nmez ama
Kahneman sıcak değ l soğuktak tat l beğenm ş! B nlerce yıllık dünyada, nsanın Kuzey
Kutbu'na ancak 1909'da, Güney Kutbu'na se ancak 1911 g b henüz yakın b r tar hte ayak
basması se geçt r.
Ölüm, bu dünyadan göçtür. Reenkarnasyon da ruh göçüdür. Hac, umre, r hle se nanç
tur zm olarak s mler yle müsemma'dır. Üçü de z yaret, yolculuk demekt r. İnanç ve tur zm
ç çe (Kalay, 2011:12,88). Hacc: “n yet, hedef (Beytüllah) z yaret”. Umre: Mamur yer z yarete
n yet. Fıkıhta; Kabe- Muazzama'yı z yaret, tavaf, Safa ve Merve arası say badet d r.
(Islamans kloped s , 2008) R hle; seyahatname, had s öğrenmek ç n yapılan yolculuktur.
Kuran'da dağ 49 ayette geçer (Meal İhya, Yy). Örneğ n; (Aykut, 2010:341-2) Hud Sures
44. Ayet: “...(Nuh'un) gem Cûdî (dağı) üzer ne yerleşt ”. Cud Dağı, C zre'n n 32 km
kuzeydoğusunda, 2000 m'y aşan dört doruklu, ortası çanak, yaşamaya elver şl d r. (K tabı
Mukaddes, 2005:8) Tevrat Tekv n Bap 8/4'e göre Nuh'un gem s Ararat Dağları'na oturmuştur.
Ağrı Dağı'na, Nuh'un gem s ç n az sayıda da olsa, tur st gel r. Türk ye'n n en yükseğ Ağrı
Dağı (5165 m.), tufanda b r düzlük olmalı k bu kutsallık ver r. Hud Sures 11. Ayette Hz.
Nuh'un gem ye b nmeyen oğlunun dağlar boyundak dalgalar ve sudan, dağa sığınarak
korunurum sözü geçer (ama gem ye b nmed ğ ç n merhamet ed lmeyerek dalgalarda boğulur)
(Yıldırım, 1998:225). Yanardağ patlamasında se dağdan kaçılır. İtalya'da MÖ 79'da patlayarak
Pompe ' lav küller altında bırakan Vezüv Dağı g b !
İnsan kend n lodosta mı yoksa poyrazda mı daha y h sseder? H pokrat'ın havası güzel
yerde yaşanmalı (H ppocrates, 1992:525) sözünün olası kastı muted l hava olmalı. Ama nsana
sıcak hava mı daha faydalıdır soğuk hava mı? B r canlı sıcakta mı daha y d nlen r soğukta mı,
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yoksa herkes kend nde olmayanı mı arar? İfratla tefr t dengeleyen ortalama se yanıltıcıdır:
“Ayakları buzdolabında kafası fırında olan ortalama da y d r”, g b . İşte nsanın ateş n n 40°'
bulması da, zıttı h poterm de sorundur1. N tek m soğuk S b rya da sürgün yer d r, çöldek sıcak
F zan ve Ta f de. O zaman deal muted l havadır. İşte, uygunsuz hava nsana stres kaynağıdır
(Oral, 2005: 394-5). İnsanın kend n en rahat h ssett ğ ortam; sıcaklık 20ºC ve nem oranı
%58'd r (Atasoy, 2011:80). İnsanlar genel de yazın ser n , kışın sıcağı arar.
Savaş Sanat'ında (Tzu, 2005 :58,60); “koşulları kavramak, ölçmek ç n gereken beş şey
“yol, hava, araz , önderl k ve d s pl n”d r... Hava, mevs mler demekt r”. B r gez ç n de para,
vak t ve de tat le g d lecek yerdek kl m kr t kt r. Sıcakta soğuk, soğukta sıcak stense de tat lde
oynak, sürpr z havalar stenmez. Hava durumunu düzenleyeb lmek ç n kl ma cat oldu.
N tek m, baraj, su, elektr k ve kl ma cat olmasaydı çöl ortasındak Las Vegas, kumarhane
tur zm merkez olamazdı!
Kahneman, 2010(b) H pokrat'ı destekler; “..mutluluk ç n düzgün düşünmemem z n b r
neden de yaşamı düşünürken ve yaşarken aynı şeylere d kkat etmemem zd r. Yan
Kal forn ya'dak ler (CA) ne kadar mutlu d ye sorarsanız doğru cevabı alamazsınız. Sorarken,
Oh o'da yaşıyorsanız, CA'da nsanların daha mutlu olduğunu düşünüyorsunuz. CA'dak yaşamı
düşündüğünüzde aslında CA le d ğer yerler arasındak zıtlıkları düşünüyorsunuz, mesela kl m
zıtlığını. İkl m, deney mleyen benl k ç n çok öneml d r hatta nsanların ne kadar mutlu
olduğuna karar veren yansıyan benl k ç n de. Ş md , yansıyan benl k ş başında bazıları CA'ya
taşınab l r b le. Daha mutlu olma umudu le CA'ya taşınan bu nsanları zlemek lg nç olab l r.
Deney mleyen benl kler daha mutlu olmayacaktır. Ama daha mutlu olduklarını düşünecekler,
çünkü bunu düşündükler nde Oh o'dak havanın berbatlığını anımsayacaklar. Doğru karar
aldıklarını düşünecekler.”
Kahneman'ın yorumu, kend nde olmayanı aramaya da örnekt r. “Cennet, hoşa g tmeyen
şeylerle örtülmüş, cehennem se şehvetlerle g zlenm şt r” (Mevlana; 2000(b):397). Öyleyse, öte
dünyada bu dünyaya özlem duyacak mıyız?
1917-1989'da Rusya “d n afyon” dem şt . Ancak, 3 semav d n sıcaktan z yade soğuğu
terc h ed yorsa S b rya'dak Ruslar tam da buna uygun yaşar yan d ndar sayılırlar! Ancak,
Ruslar da sıcak den zlere nmek sterler!
Mevlana (2000:699) tasavvuf Mesnev 's nde “Kış, ekş yüzlüdür ama şefkatl d r. Yaz,
gülümser ama yakıcıdır”, der. Memleket m S vas'ta yaşadığı soğuktan mı es nlend b l nmez.
Mevlana'nın kastı güneş g rmeyen eve doktor g rer ama güneş radyasyon da yayar mı? Zaten
dağ ve de den z tur zm n n b r ortak noktası aşırı güneşten radyasyon zararı olab l r. Şems ye
yağmur değ l adı üstünde güneşten korunma ç nd r, sayebandır.
N etzsche (2015:118)'de; “Vad lere göre yüksek yerler, özell kle kışın, sanıldığından daha
sıcaktır. B r düşünür bunun s mgesel anlamını b l r”, der. İşte bu b ld r de bu soğuğun s mgesel
anlamının şerh denemes , spekülasyonu, bey n fırtınası, tefs r tefekkürüdür. Yıldız Dağı tam da
Kahneman, Mevlana ve N etzsche' n mekanıdır! Hatta Camus ve Goethe' n de. Çünkü, Camus;
“Kış ortasında ç mde yen lmez b r yaz buldum”, der. Goethe'de “Şüphes z nsan dünyayı
tepeler n z rves nde düzlükte olduğundan farklı görür, yaşlı dağların buzullarından farklı ”
(Goethe, 2002: 45-46).
3 semav d n n zuhur bulduğu Ortadoğu sıcak kl me sah pse de, D yojen' n gölge etme
başka hsan etmem sözü aks ne N sa Sures (4)57.Ayet (Yıldırım,1998:86); “Fakat man ed p
güzel ve makbul şler yapanları se, ebed kalmak üzere ç nden ırmaklar akan cennetlere
yerleşt receğ z. Onların orada tertem z eşler olacak. Hem onları n metlerle sayeban edecek b r
sayeye koyacağız.” Ra’d Sures (13)/35, Vakıa Sures (56)/30, Mürselat Sures (77)/41.
ayetlerde Cennettek sayebanlardan (gölge) bahseder. “Sayes nde, gölges nde demekt r. Bu
H poterm 'y engelleyeb lecek lg nç b r örnek: “Kuzey Kutbu'ndak b r balıktan alınan genler patatese aktarılarak
patates soğuğa daha dayanıklı hale get r lm şt r”, (Harar ,2017:392).
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ırmaklar sıcaksa, Hegelvar “Tez: Kış Tur zm (Soğuk), Ant tez: Çerm k Tur zm (Sıcak) ve
Sentez (veya S nerj ):İnanç Tur zm ” d yalekt kl ğ tam sabett r. Zaten herşey zıttı le ka md r;
Y ng&Yang, Cennet &Cehennem, Jeykll& Hyde vs.
“Resululah (S.A.V) buyurdular: “Sen (Mekke) ne hoş beldes n. Sen ne kadar sev yorum!
Kavm m buradan çıkmaya mecbur etmeseyd , senden başka b r yerde kamet etmezd m”
( slam yasam, 2017). 622 yılında H cret, rakımı ve enlem düşük Mekke'den (277 m.,21°25′K)
450 km kuzeyde rakım ve enlem yüksek Med ne'ye (608 m., 24°28′K) yapıldı. Hz. Muhammed
(S.A.V) 8 Haz ran 632'de Med ne'de vefat ett , kabr oradadır.
Bugün de küresel soğuma değ l ısınma tehd tt r! B r tefekkür: Muhammed Sures 15.
Ayette ateşte devamlı kalıp, kaynar su ç r lenler cehennem se, cennet ırmakları soğuk
olmalı! Görünen o, geç c dünyadak (Ortadoğu) sıcak stenmez, kalıcı cennettek sayeban
özlemd r. Uçmak: Cennet, tamu: cehennemd r (Atay, 1998: 469). Ölünce ruhun uçması se
beden dünyadak mezarda kalır. Ayette geçen sayeban belk de mezardır! Ya da doğmadan önce
Anne karnındak sıvıda olduğumuz g b ölünce göl adlı sıvı b r gölge de m olacağız?
Noel Baba'nın köken sıcak Demre'dek St.N cola K l ses ken paradoksla Noel, soğuk
24 Aralık'ta kutlanır, mündem c kar yağışıdır. 3 semav d nde, ayet ve had slerde “kar” ayrı
araştırmadır. Ancak, Noel Baba belk de Demre sırtlarında 3.000 m.l k Beydağları veya
Akdağların köyler ndend . Bu dağlarda Noel Baba'nın dem rbaşı kar da var gey k te! Zaten,
Antalya'nın b r tur zm sloganı da “sabah den z, öğle Saklıkent'te kayak” tır. Dağların nanç
tur zm dest nasyonu olduğuna b r örnek daha: Kuran-ı Ker m' n en y Türkçe tefs rc ler nden
Elmalılı Hamd Yazır Hoca'nın (1877-1942) doğduğu ve lk ve orta öğren m n yaptığı
Antalya'nın Elmalı lçes de Beydağları ve Akdağların sırtlarında 1.100m. yüksekl kted r
(Elmalı,1968:352), (Hamd Hoca, 1971: 573).
D ğer dağ metaforları; Kudüslü Meryem Ana'nın Efes ant k kent n n sırtlarındak Bülbül
Dağı'nda manastırı var. S yon zm'de adını Kudüs'tek S on dağından alır (S yon zm, 1973:404).
F. R. Atay'ın adını üç semav d nde de öneml Kudüs'tek “Zeyt ndağı” dan (826 m.) alan aynı
adlı k tabı vardır. D nazorlu Jurass c Park ve 213-144 m lyon yıl öncek Jurass c Zamanı da
adını Fransa ve İsv çre arasındak Jura dağlarından alır (Jurass c, 1992:607). İsv çre'n n doğa
har kası görüntüsü dağlardandır. E nste n, 1879-1896'de çocukluğunda dağlarda bulduğu yüce
yalnızlık sevg s yle, Alpler ve Apend ne Dağları'nda günlerce süren yürüyüşler yapardı
(Isaacson, 2007: 8, 24). E nste n çoğu lhamını dağlardan almış olab l r. Bu lm ve d n
b lg lere göre Musev l k, Hr st yanlık ve de İslam yet sıcağı değ l soğuğu över dolayısıyla
dağlarda soğuk, ser n, sayebanlı & bulutlu tur zme katılanlar farkında olmaksızın aynı zamanda
nanç tur zm n n de parçasıdırlar! “Hem z yaret hem badet”. Dağlarda yükseld kçe oks jen n
azalmasına, Mex co C ty'dek (2000 m.) spor yarışmalarında kırılan dünya rekorları kabul
ed lmemes ne rağmen dağların kutsallığı Allah'a yaklaşmaktan veya ıssız, d ng n ve tem z
havasından geleb l r. Dağ stratosfere yakın olduğu ç n stratej k de kabul ed leb l r. İşte dağlar
tüm d nlerde kutsaldır. Öyleyse nanç tur zm dey nce akla lk gelen Hac ve Ümre (Mekke
(Kabe) ve Med ne), Kudüs, Vat kan, Eyüp Sultan, Hacı Bayram, Fat ma Köyü (Portek z), Buda
Tapınakları vs. dest nasyonlarına tüm dağlar özell kle de Yıldız Dağı da ekleneb l r.
Yıldız Dağı da tanıtımında bunu vurgulayarak “Cennettes n z” sloganını kullanab l r.
Keza, sıcağa/ güneşe/den ze dayalı yaz başkent Antalya “sabah den z, öğle Saklıkent'te kayak”
sloganı kullanır. Feth ye'de sabah Ölüden z'de yüzme, öğleden sonra Babadağ'dan yamaç
paraşütü yapılır. Yıldız Dağı ve per fer s nde se kışın kayak hem de cehenneme özgü olsa da
sıcağı sevenler ç n (yaz-kış) çerm k s nerj s vardır. Dağ tur zm dest nasyonu Yıldız Dağı ç n
de kışın “sabah kayak, öğle çerm k” sloganı kullanılab l r. Bu çerm k-kayak bütünlüğü ç n
Yıldız Dağı le Sıcak Çerm k arası b r duble yol yapılmalıdır. Kayak le çerm k tur stler farklı
prof l den lse de Antalya'da den z ve kayak farklı kabul ed lmez. Tüm reklam, tutundurma, yol
otel vs altyapı yatırımları le ve Say Kanunu le (Her Arz kend taleb n yaratır) b r taşla k kuş
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vurulab l r. Çerm k ve kayak b rb r n n kames g b gözükse de tamamlayıcısı olacaktır. Bu
s nerj k tur zm ç n caz be merkezl ğ şansını artırab lecekt r.
T.C. 1982 Anayasa m.27'dek b l m ve sanat hürr yet le Kaf run Sures /6. ayet “S z n
d n n z s ze, ben m d n m de banadır”a (D yanet, 2009:701) güvenerek b r yorum; Futbolcular
uğruna öldükler ! takımdan başkasına transfer olunca buna profesyonell k den r! Tur zm
sektörü de amatör veya gönüllü değ l profesyoneld r. İskoç ama Katol k Celt c le y ne İskoç
ama Protestan Ranger futbol kulüpler n n düşmanca çek şmes , Türk ye'de bazı kulüpler n
deplasmana taraftar götürme yasağı varsa da 1915'de Çanakkale'de düşman ANZACs bugün
her 24 N san'da Anzac Günü ç n Çanakkale'ye gel şler n Türk şletmec ler üm tle beklerler.
T.C. yen k ml kler nde d n bares artık yazmaz, Antalya'ya gelen tur stlere de d n sorulmaz.
İnanç tur zm ne nançsızlarda dah lse Yıldız Dağı'na da herkes n gelmes nde be s var mı? Hz.
İsa yanağına şamar atılınca hoşgürüyle ötek yanağını göster r. Geleneksel Türk
m saf rperverl ğ de bunu gerekt r r. Böylece, Yıldız Dağı da yaz-kış 365 gün herkes n
dest nasyonu olab l r. Ate stler açık den zdek fırtınaya bırakın Allah'a nanırlar, den r.
Öyleyse, dağa çıkmaları da mana gelmeler n sağlayab l r. İşte d n dogmadır. Ama b l m de
kes n doğru yoktur, çürütüleb l r. Dolayısıyla bu b ld r nançsızlığa nançlı ate stler n b l msel
çürütülme deneyler ne açıktır. Mevlana der k ;
“Gene gel, gene. Ne olursan ol, ster kaf r ol, ster ateşe tap, ster puta,
ster yüz kere tövbe etm ş ol, ster yüz kere bozmuş ol tövben .
Umutsuzluk kapısı değ l bu kapı; nasılsan öyle gel.” (Kad r, 2002: 129)
Farklı nançlılar b rb rler n n teor ler n zaten spatlarlar. 1919'da Yahud ve Alman
E nste n' n ışığın kırılması teor s n Protestan b r İng l z b r güneş tutulması gözlem yle spatladı
(Isaacson,2007:263). Bu b l msel s nerj d r. B lg paylaşıldıkça çoğalır. Zaten (kultur.gov.tr,
15.01.2018)' Kültür ve Tur zm Bakanlığı; “İnanç Tur zm ; Çok Tanrılı gerekse tek Tanrılı
d nler n ev sah b Türk ye'y her nançtan nsan görmel d r”, der. İşte Dağlar kutsaldır
dolayısıyla dağ tur zm yanında nanç tur zm n n de dest nasyonu da olmalıdır.
(y gm.kulturtur zm.gov.tr, 2018) Bakanlık, nanç tur zm n n gel şt r lmes ç n, 1993'de üç
büyük semav d n n (Müslümanlık-Hır st yanlık-Musev l k) eserler ve badet/z yaret yerler n n
envanter n hazırlamıştır. İşte dağlar nanç tur zm envanter nde değ ld r, master planlarında
g rmel d r.
La ssez fa re, la ssez passer (bırakınız yapsınlar, geçs nler) serbest p yasa mottosudur.
Tur zm n ana amacı zaten “para adlı puttur”. Yan tur zm sektörü amatör değ l profesyonel
olarak para amacındadır ve put sayılab lecek para da nanç tur zm unsuru sayılab l r ve parayla
manın k mde olduğunun bell olmaması g b paranın d n manı da yoktur k ! (S mmel,
2014:517); “..b r bakıma o (para), b r actus purus'tur (Tanrı'ya atfed len saf eylem)”. Ayrıca,
$'da yazan “In God We trust (Allah vardır ve nanırız”) sözünü k mse ant -la k kabul etmez ve
bu söz zaten, tartışmasız paraya nancın spatıdır ve nanç tur zm n n ana katal zörü, şah kası,
parayla man s nerj s d r. Paranın d n manı olmamasına veya paranın kend s n n d n olmasına
k örnek: 1-Hang d nden olursa olsun Amer kan Dolarını ($) ödeme aracı olarak kabul
etmeyecek k mse yok g b d r, 2-Dolar, adını d nardan almış olab l r. Tüm maden paralar ç n
genel ad olan “Denar us” para b r m se adını ve üzer ne basılan resm , Roma mparatorunun
adından almıştı. Hal feler de denar us adını Arapça'ya çev rerek d nar bastılar. D nar hâlâ
Ürdün, Irak, Sırb stan, Makedonya, Tunus ve pek çok başka ülken n resm para b r m d r
(Harar , 2017:187-188).
YÖNTEM
İk nc l kaynaklar, dağarcıktak b lg b r k m , felsefe, d n, bey n fırtınası, spekülasyon,
tefekkür ve memleket m S vas'la lg l b r nc elden gözlemlerle Tez: Kış Tur zm (Soğuk),
Ant tez: Çerm k Tur zm (Sıcak) ve Sentez:İnanç Tur zm d yalekt ğ .
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TURİZM ÇEŞİTLERİ
Tur zm çeş tler : Sağlık ve termal, kış, yayla, mağara, av, kongre, golf, yat, pek yolu,
nanç, hava sporları, dağcılık, akarsu-raft ng, su altı dalış, kuş gözlemc l ğ d r”. Yaz tur zm
yoktur! Öyleyse “kış tur zm ” yer ne daha kapsayıcı “dağ tur zm ” fades daha doğrudur.
Türk ye'de Dağcılık ve ayrıca Kayak Federasyonu var. Hüzün, kruvazör, spor, sex, kültür,
3.Yaş, kumarhane, uzay tur zm de var. Isaac As mov'un da “Kan Damarlarına Yolculuk” f lm ,
k tabı var. Zaten b r gıdanın ağızdak d lden başlayıp yemek borusu, gırtlak, boğaz, m de,
bağırsaklar var dışkı olarak vücuttan atılışı b r gastronom k tur zmd r (www.kultur.gov.tr,
2018).
Kend kend ne tartışma b r bey n fırtınasına dolayısıyla ve Namık Kemal' n ded ğ g b
“bar ka- hak kat müsademe- efkardan doğar” se b r örnek: İng l zce future (gelecek) ve
h story (geçm ş, tar h) kel meler nde “tur, türev tor” vardır. Öyleyse zamanda yolculukta b r
tur zm türüdür. Türk ye kaplıca, kış, yayla, mağara, yat tur zm cennet kabul ed l r.” Bu cennet
mecaz d r. Asıl cennet, sayebanlı&ser nd r ve dağ, nanç tur zm nde bulunab l r.
DÜNYADA SOĞUK VE SICAK “Sıcaksa, Soğuksa, İkl mSA” Kl ma Reklamı
B r Hocamın büyükannes n n şu sözü var m ş; “Sıcaktan ve zeng nden zarar gelmez”.
Gerçekten öyle m ? Soğuk savaş, sıcak savaşa göre ehven şerd r. B r ütopya olsa da en
deal h ç savaş olmamasıdır. Ata Dem rer Bodrum'da değ l de Bozcaada'da yaşamasını “sıcak
sorun” d ye yanıtlar. Zaten, Heredot (veya Homeros) “Tanrı Bozcaada’yı nsan uzun yaşasın
d ye yaratmış” den r. Ata Bey, soğuğun başkent S vas'a bayılab l r! “Yaşamak ç n Soğuk
Soluk!” N tek m, bugün Türk ve yabancı futbol takımları Ocak'ta devrede Antalya'ya gel r.
Esk den, Türk takımları yaz sıcağından kaçmak ç n Ağustos'ta hazırlıklarını Gerede'de yapardı.
İbn Battuta 1300'lerde k R hle's nde “Gerede, dünyanın en soğuk yerler nden b r d r” der
(Parmaksızoğlu, 1981: 51).
Hang sıcak hang soğuk deald r? Ateş n azı çokken, soğuğun da azı çok mudur? Sıcak,
güneş çarpab l r. Soğuğun nsana faydası, zararı ned r? Sıcakta rüzgara “oh” d yen aynı
k ş soğukta esen aynı rüzgara “es del rüzgar es, buldun gar b ” der. D. Cüceloğlu;
“buzdolabı konteyner ç nde Cuma k l tl kalan b r , konteyner soğutmadığı halde 'donacağım'
d yerek şartlanmış, Pazartes donmuş bulunmuştur!”, d ye anlatır.
“Yaz Köşes , Kış Köşes ” Cemre, Kocakarı Soğukları, Pastırma Sıcakları, Hams n,
Erba n, Kış & Yaz Last ğ , soğuğa kabadayılık olmaz, soğuk ğne del ğ nden geçer vs. fadeler
var. Dondurulma b r bes n n besley c özell kler n ve tazel ğ n koruyab lmes ç n en y
şek ld r (Focus, t.y.: 83). Çünkü soğuk m kroplara yaşam olanağı sağlamayab l r. Ancak -90°C
buzulda ve +80°C kaplıcalarda yaşayab len bakter vardır. Normal bakter hücreler 1000°C'de
ölürken endosporlar ancak 1200°C'de 15-20 dak ka kalırlarsa ölürler. Soğukta da aynı
dayanıklıktadırlar (Kuzu, 2013:110,119).
0°C donma noktasıdır (Focus, t.y.:143). Den z sev yes nde 1 atmosfer basıncında suyun
kaynama dereces 100ºC'd r. 8848 m'l k Everest z rves nde suyun kaynama dereces 70°'e düşer
(B l mgenç, 2017). Güney Kutbu, -55° ortalama ve Ruslarca 1983'de ölçülen -89,2°C le en
soğuk bölged r. Kuzey Kutbu daha az buzlu olduğu ç n güneş burayı kolay ısıtab l yor
(Focus?:83). Esk mo d l nde kırktan fazla kar sm olduğunun gerçeğe dayanmadığını söyleyen
b l m adamları vardır (Cüceloğlu, 2004: 214). Dünyada ölçüleb lecek en düşük soğukluk -273
dereced r. Daha düşük sıcaklıkta moleküller hareket edemeyeceğ ç n buna “mutlak sıfır” den r.
Dünyada saptanab len en yüksek sıcaklık gölgede 58°C le 13 Eylül 1922'de L bya'da ElAz z a'da ölçülmüştür. Nem de öneml d r (Korugan,2002:176-177). Mutlak en yüksek sıcaklık
~1031°C bulunmuştur. Uzayda hava sıcaklığı se 3 Kelv n (K) hesaplanıyor. Bu suyun donma
dereces 270° C altında ya da uzaydak toplam boşluğun sıcaklığı olan mutlak sıfırın 3° altında
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(-273°C). Sıcaklık, sıcaklığı ölçen malzemey oluşturan atom veya moleküller n ortalama
k net k enerj s n n b r ölçüsü olduğundan, yerçek m nden etk lenmez. (Focus, t.y.
:91,105,158).İng l zce cool se hem ser n hem de har ka anlamındadır.
TEZ : KIŞ (ASLINDA) DAĞ /TUR TURİZMİ (SOĞUK)
“Tavşan Dağa Küsmüş, Dağın Haber Yok” Atasözü
Bu bölümde sentezdek nanç tur zm ne bağlanab lecek b lg ler ver lmeye çalışılmıştır.
“Yaz - kış kar eks k olmayan yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda k kayak tes sler yle Türk ye
öneml b r kış tur zm merkez d r...” (kultur.gov.tr, 15.01.2018) Bakanlığın bu “Yaz-kış” fades
bu tur zm türünün kış değ l dağ tur zm olarak s mlend r lmes n haklı çıkarır. “Dağcılık;
Türk ye'de bütün bölgelere dağılmış, farklı yüksekl klerde, zeng n flora ve faunaya sah p dağlar
var.” İşte Dağcılık değ l daha kapsayıcı olan dağ tur zm d r.
Dağlık Karabağ, Dağıstan, Tek rdağ, Karadağ, Montana g b bölge, l, eyalet ve ülke var.
İşte jungle den len şeh rlerden kaçılıp çoğu kez b r nz va yer olan dağlar ç n b raz arkaplan
b lg faydalıdır. Ayrıca çok gezen m okuyan mı b l r? İl m Ç n'de hatta dağlarda olab l r ve
dağarcığı artırab l r d yerek çıktığım, gördüğüm dağlar şunlardır:
Ağrı Dağı'nın olağanüstü manzarasını Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı ve yukarısındak
Türbe'den, Yunan stan'da Tanrıların Dağı Ol mpos'u Selan k'ten (k Atatürk'ten aynı
manzaradan lham almış olab l r) ve (Dostoyevsk , 2005:331)' n en saf, en koyu hr st yanların
d yarı ded ğ Aynaroz'un bulunduğu Athos dağını açık havalarda Gökçeada'dan çıplak gözle
gördüm. KKTC' dek Beşparmak Dağlarını, Hz. Musa'ya 10 emr n geld ğ Tur- S na ve
Avrupa'da Alpler uçaktan zled m. Abant, Sarıkamış, Palandöken, Bülbül dağı, Ilgaz, Erc yes,
Uludağ, Kösedağ, Kızıldağ, Karabayır Geç d , Gem n Bel , Kop, Z gana, Çamlıbel, Bolu, Kaz
(Ayazma), Elmadağ etekler , Kartepe, Çamlıca Tepes (İstanbul), 864 rakımlı tepe
(Çankaya/Ankara), Tatvan Nemrut (Dağı) Gölü, Sp l Dağlarında b zzat bulundum. Umre'de,
Mekke'de Cebel- Nur'dak H ra Mağarasını, Med ne'de Uhud Dağı (1077 m) ve Şeh tler n
z yaret ett m. Mekke'de Sevr Dağını uzaktan gördüm. Afr ka'ya g tmesem de E.Hem ngway'ın
“K l manjaro'nun Karları” k tabını okudum. Kafdağ'ına ve lg nç ant k kalıntılar olan
Adıyaman/Malatya’dak Nemrut Dağı'na henüz g demed m. Kafdağı nereded r veya Mars'tak
25 km'l k Ol mpus Dağına çıkılab l r m ? Fuj dağı Japonlar ç n yüced r, kutsaldır.
Şeh rler n ışık k rl l ğ uzayın gözlem kal tes n bozduğu ç n rasathaneler dağlara kurulur.
Pek , dağlar neden kutsal? Tufan'da kurtarıcı olduğu ç n m ? Semav d nlerde de düzlükler,
şeh rler vah y kal tes n bozduğu ç n peygamberler dağa çıkmış olab l r. Kutup'da “kut” var.
Bursa BŞ Beled yes “Bursa'da Zaman” Derg s Ocak 2016 sayı “100.Yılında;Kut Zafer ” adlı
makales s.5'e göre “Kut: yaşam gücü ve H ntçe kale'd r.” Kut; mutluluk, küçük ked de
demekt r. Kut:kale se dağları sırtımızı dayayab leceğ m z kale olarak aldığımız ç n m dağlar
kutsaldır? N tek m; “Müşr klerle k nc c had, Uhud dağı etekler nded r. Efend m z (S.A.V.)
mücâh dler n konumunu, Uhud dağını arkasına alacak şek lde bel rlem şt . Bu stratej , Uhud
dağının mücâh dlere arkadan gelecek saldırıda s per olması demekt . (Muhammed Hamîdullah,
Okçular tepes ne yerleşt r len mücâh dlerle bu stratej n n, dört kat fazla düşmana karşı koyma
mkânı olduğu tesb t n yapar).” (Akkaya, 2015). Zaten Mekke'n n 5 km güney ndek Sevr
Dağı'da b r kale g b H cret başlangıcında Peygamber m z (S.A.V) ve Hz. Ebubek r'
korumuştu.
II.b nyıl başlarında dağların çoğu kutsallaşmıştır. Efsane Zeus'un çocukluğunu G r t' n
en yüksek doruğu kutsal İda Dağı'na bağlar. Dağlarda Pan'la, Nymphelerle, Apollon ve
Artem s'le karşılaşmak mümkündür. Ormanlar ve dağlar doğa güçler n s mgeleyen tanrısal
Satyrlerle doludur. Yolcu ç n se dağ tuzaklarla doludur. Zeus'un nsanı suyla yok etmeye karar
verd ğ tufandan tek sağ çıkan Deukat on le Pyrrha, su yüzünden görünür tek dağ olan
Parnassos Dağı'na sığınırlar. Tanrı Hermes, Arkad a'dak Kyllen Dağı'nın b r mağarasında
doğar. Hermes, Nysa Dağı Nympheler ne emanet ett ğ çocuk D onysos' un da koruyucudur.
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Perseus dev Atlas'ı taşlaştırır ve onu b r dağa dönüştürür, bu dağ Kuzey Afr ka'da onun adını
taşıyan dağdır (Est n vd.,2005:10-11,131,136-137,143). İlk güzell k yarışması İda (Kazdağı)
Dağındadır. M toloj de A olos rüzgar tanrısıdır. Jup ter gök olaylarını ve toprağın ver ml ğ n
üstlenm şt r (Est n vd., 2005:198,213,220).Dağlar belk de rüzgarlarından dolayı kutsal kabul
ed l r. “Cebra l, M ka l, Azra l ve İsraf l 4 büyük melekt r. M ka l Aleyh sselam, yeryüzündek
rüzgar, yağmur, ek n ve benzer olayların meydana gelmes ç n görevlend r lm şt r...Hz.
Süleyman'ın da rüzgara hükmü geçer.” (B lmen, t.y.:30,488).
Yıldız Dağ'ının çığ düşmes , rüzgar vs afete kapalı olduğu ler sürülür. Nazar değmes n.
Ancak kayak tes sler n n bulunduğu alanın yönü kuzeydoğuya bakar dolayısıyla poyraza
açıktır. Hemen yakınında Sıcak Çerm k ve Reşad ye'de de çerm k vardır. Ve Kuzey Anadolu
Reşad ye'den geçer. Zaten dağların yürümes üzer ne pek çok ayet vardır.....
B l nen n aks ne su zeng n değ l z, ama dağ zeng n sayılab l r z. Ancak Kültür ve
Tur zm Bakanlığı s tes nde (y gm, 2018) dağ sayısı bel rt lmem şt r. B r dağ envanter ne gerek
vardır.
Ol mpus
Türk ye'de, dünyada (Yunan stan, ABD) ve hatta Mars'ta pek çok Ol mpus adlı dağ var.
Ol mp yat'ın köken de Ol mpus olab l r. Ol mpus ant k Yunan'da tanrıların (baş tanrı Zeus
dah l) ev olarak düşünülürdü (Olympus,1992:828) Yunan stan'dak Ol mpos 2.917 m’l k karlı
ve yalçın b r doruk olarak Yunanlılarda korku uyandırmış olmalı. Tanrıların mekanını her halde
bol ışıklı, g zeml ve ulaşılmaz göksel b r yer olarak tasarlıyorlardı. “Ol mpos; orada ebed
değ şmezl k ç nde tanrılar oturur. Ne rüzgarlar sarsar Ol mpos'u, ne de, yağmur döver onu; kar
se ona yaklaşmaz. Ama, üstünde berraklık uçuşur, bulutsuz; b r ışık çev r r onu bembeyaz..”
Homer, Odysse a,VI,44 (Est n vd., 2005:101).
Ergenekon ve Turan
Türkler n tar h önces egemenl k savaşını anlatan Oğuz Destanı'nın parçası büyük
Ergenekon Destanı m toloj , menk be karışımıdır: Türk başbuğu Oğuz Han'ın ölümünden sonra
Tatarlar, Türkler' kılıçtan geç r rler. Yalnız İl Han'ın k oğlu, Kıyan'la Nögöz, karılarıyla
Tatarlar'dan kurtulur.Yen b r yurt ararlar.Yüksek b r dağı aşamazlar. Ger dönecek ken b r boz
kurtun ayak zler ne rastlarlar. Sarp dağın ardında cennet g b b r yere ulaşırlar. Çoğalıp b r
m llet olurlar. Çıkmak sterler, ama dem r dağlar yol vermez. B r dem rc dağı er t p yol açar.B r
boz kurt önler ne düşer, esk yurtlarına dönerler (Ergenekon,1968: 362).
Tur: Dağ manasına gel r. Turan se: Türk stan-ı Kad m demekt r (Toparlı, 2000 :864).
Turan; esk den bütün Türk ülkeler ne ver len addır. Türkler n özyurdu anlamında. Bell
coğrafya sınırları yoktur. Turan, genell kle Türkler n tar h boyunca yaşadıkları Orta Asya
topraklarını bel rt r. İsk tler n güzell k tanrıçasının adı da “Turan”dır. (Turan, 1968:1125). Orta
Asya'da sıradağlar vardır. Turan eğer tur yan dağ köken nden gel yorsa b z Türkler n özyurdu
da dağ amaçlıdır, s ml d r.
Yecüc & Mecüc'de İk Dağ Arası
Kehf Süres 92-97 ayetler de Yecüc Mecüc'ün yayılışını önlemek ç n Zülkarneyn' n bu
k dağ arasına dem r, bakır, körükle yaptığı set anlatılır. Bu setler n kıyamet yaklaşınca aşılıp
bu k kavm n tepelerden dünyaya akını se Enb ya Süres 96.ayette anlatılır (Yecüc, Mecüc,
1973:760). (Yıldırım,1998:302,329) “Ayettek k dağın Kara Den z le Hazar Den z arasındak
dağ sıralarının b r bölümü olduğu, tefs rlerde kuvvetl ht mal görülür. Dağıstan'ın Derbend
şehr ndek sed, İslam dünyasında Zülkarneyn sedd olarak b l n r. Bu dağların ötes nde Ye'cüc
Me'cüc bölges yer alıyordu.”

441

442

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

Kaf Dağı
Kuran-ı Ker m'de 50. süren n adı Kaf'dır. Kaf, ebced hesabında yüz sayısına karşılıktır.
Kaf: yaran, yarıcı, çatlatan da demekt r (Kaf, 1971:761). Gökdelen yan göğü yaran g b , Kaf'da
yer yaran yan dağ mıdır?
Kaf Dağı, m toloj de dünyanın etrafını çevreler. Dünyanın etrafında Okyanus den len,
gem ler n geçmed ğ , karanlık, kıyıları görülemeyen su kütles nden sonra Kafdağı, kara ve
den z çevreler... Kafdağı boşlukta sallanan, kend kend ne duramayan dünyanın desteğ , bütün
dağlarının anasıdır. Ötek dağlar, Kafdağına yeraltı damarlarıyla bağlıdır. Dağ, görülen ve
görülmeyen dünyalar arasındadır ve arkası b l nmez. Kafdağı le arkasındak bölge c nler n
oturduğu ve “s mürg” kuşunun yaşadığı yerd r. Kafdağı ç n İslam düşünces , İran'dan
alınmadır. Onlarda Elburz (Hera-bereza t ) dağı (5633m.), Tanrı saraylarının bulunduğu,
dünyanın ucunda ana b r dağdı ve ötek ler ona kollarla bağlıydı. Yakut, Kafdağına esk den
Alburs dend ğ n bel rt r. H nt edeb yatında da, görülen ve görülmeyen dünyalar arasında
Lokaloka adlı b r dağın adı geçer. Asya ve esk doğu m lletler nde, dünyanın sınırı olan dağın
kuzeyde olduğuna nanılır (Kafdağı,1971:763). Ultramontan zm'de “Alp Dağlarının Ötes ”
demek ama b r dağ ve nanç tur zm s nerj s le Papa'nın gücüne nananlar anlamında. İbn
Battuta'da Ardu'z Zulmet'e (S b rya, Karanlıklar Ülkes ) ulaşmış (Aykut,2010:XXVIII).
Heredot'ta g tmed ğ Rusya'yı Uzak Kuzeyl ler (düşsel halk) göster r (Est n vd., 2005: 88).
Mevlana (2000(a):703-705)'de Zülkarneyn' n Kaf Dağı'yla konuşur: “Dünyadak tüm
dağlar Kaf Dağı'nın damarına bağlıdır. Cenab'ı Hak'ın emr le Kaf dağının damarının oynaması
le deprem olur...”
Ütopya Adasında Dağ
Et yopyalılar Yunanca’da Yanıklar demekt r (Est n vd, 2005:19). Pek Utopya (Anlamı:
Öyle b r yer yok) adasında dağ var mı d ? “Utop a'da bütün şeh rler b rb r ne benzer... Başkent
Amaurote alçak b r tepen n tatlı yamacında ve dört köşems kurulmuştur”. Anlaşılan Ütopya
şeh rler nde sank dağ yoktur. More'e b r soru: Dağsız ütopya olur mu? Ütopya adasında yağmur
ve rüzgar se vardır ama zararından korunulması gerek r (More, 1997:67,70). Platon
(Eflatun)'un ünlü “Devlet” ndek dağ, hava ve nanç başka çalışmalara bırakılmıştır.
D nde, Tasavvufta Soğuk
Soğuk veya sıcak evrenseld r.
İbn Ömer (r.a) anlatır: “Rasûlüllah (S.A.V) soğuk veya çok yağmurlu gecede, yolculuk
yaparken müezz ne ezan okumasının arkasından: Namazı barınaklarınızda/evler n zde kılınız”
d ye söylemes n emrederd .” Ayrıca: “Ebû Hureyre (r.a)'dan. Hz. Peygamber (S.A.V): “Sıcak
ş ddetlend ğ nde namazı ser nl ğe bırakın. Çünkü sıcağın ş ddetlenmes cehennem n
kaynamasından dolayıdır. Cehennem Rabb' ne: 'Ey Rabb' m b r kısmım b r kısmımı yed ' d ye
ş kayette bulunmuş, bunun üzer ne cehenneme, b r nefes kış ayında, b r nefes de yaz ayında
olmak üzere k nefese z n ver lm şt r. Duyduğunuz sıcağın en ş ddetl s le soğuğun en
ş ddetl s şte budur” buyurmuştur.”(Buhar , 2003:110, 119)
Şöyle b r had s var: “Allah'ı z k r dışında herşey b rer boş oyun ve gaflett r. Ancak şu 4
husus har ç: 1-K ş n n 2 hedef arasında yürümes (atış eğ t m ) 2-Atını tal m etmes (b n c l k
eğ t m ) 3-A les yle eğleşmes 4-Yüzücülük Öğrenmes ..” (D kmen; 2003: 470). Fıkıhın 4
temel var: 1-Kuran-ı Ker m, 2- Had s, 3- Kıyas, 4-İcma. Bu h yerarş de, kıyas b r meselen n
benzer n Ayet veya Had s'de bulmadır (Fıkıh, 1968: 387). İşte kar üzer ne spes f k ayet veya
had s var mı ayrı b r araştırma ama yukarıdak had s kayağa z mmen cazet vereb l r, kıyas
olunab l r. Kayak ayağa takılır dolayısıyla yürüyüştür, tedb ld r. Slalom: Kayak sporunda
bayraklarla şaretlenm ş b rtakım dönemeçlerden oluşan p st yarışıdır. Dolayısıyla slalom b r
k hedef arasıdır.
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S nanoğlu (Çaykara, 2001:268) “d l n de matemat ğ var, özell kle Türk-Ural-Altay
d ller n n” der. (Karakurt, 2011:104) dağ anlamı olarak: (Dağ/Dag/Tag/Tav/Tağ/Tak). Kel me
kökü yüksekl k. Moğolca Dah/Dağah: dayanıklılık. Esk Türkçe Daga, Moğolca ve Tunguzca
Dağa:yakınlaşmaktır. (Dağ/Yağ/Zağ) kökünde büyüklük, r l k manası vardır. Türkçe Yağan/
Yağna, Moğolca Zağan, Tuvaca Çağan sözcükler hep “f l” demekt r.” Tay da f l g b yüksekt r.
Altay Türkler n kutsal dağlarındadır. Yan Altay'dak tay, dağ anlamında olab l r. Öyleyse tay
dolayısıyla dağ b n c l k sayılab l r ve yukarıdak had s de kıyasen kayağı da çereb l r. Eğer bu
kıyas uygun durmuyorsa kar üzer ne b l neb ld ğ kadar ayet ve had s olmadığı ç n veya aykırı
olmadığı sürece cma (halkın steğ ) uygulanab l r (Fıkıh, 1968:387).
Orta Asya'da Ural Dağları da var. “B r görüşe göre se dağlar canlıdır. Dağların nsan
b ç ml veya nsansı vasıflarla düşünülmes Türklerde her zaman b r b ç mde kend s n göster r”
(Karakurt, 2011 :104). B rkaç ayete göre dağlar yürür. Şu had s de dağların at g b kımıldadığını
göster r ve buda b n c l ğe benzer: “Hz. Peygamber (S.A.V.) Ebû Bek r (r.a.), Ömer (r.a) ve
Osman (r.a.) le Uhud Dağı'na çıkmış, derken dağ onları sallamıştı, bunun üzer ne Rasülüllah
(S.A.V): 'Ey Uhud yer nde dur. B les n k üzer nde b r Peygamber, b r Sıddık le k şeh d vardır'
buyurmuştur (Buhar , 2003:424). Bakara Sures (2) 63. Ayet ve A'raf Sures (7) 171.Ayette;
S na Dağı, Allah tarafından gölgel k g b İsra loğulları’nın başlarının üzer ne kaldırılmış ve
İsra loğulları dağın üzerler ne düşeceğ n sanmışlardı (Yıldırım, 1998: 9,172).
İng l zce mount: ata b nmek, tırmanmak ken mounta n:dağ'dır. D l n matemat ğ ç n b r
k bey n fırtınası daha; Kış-kuş, doğal/doğa-dağ, kaya-kayak kel meler yakındır.
Dağa İnz vaya Çek lenler
Dağa çıkmak, peygamber olmanın şartlarından b r g b d r. N tek m Hz. Muhammed ve
Hz. Musa'nın dağa çıkmaları d ğer bölümlerde ele alındı. Nasıl Hz. İsa nananların karşısına
çıkmadan önce çöle çek lm şse, Zerdüşt d n n n kurucusu ve peygamber Zerdüşt de halka h tap
etmeden önce dağlarda yalnızlığa çek l r. Zerdüşt'ün İ.Ö..630-550'lerde İran'ın kuzeydoğusunda
yüksek dağlar ve çöllerle çevr l Horasan'da yaşadığı sanılıyor. (N etzche, 2003:VIII,5,6)
Yunus Emre'de dağa çıkmıştır.“...Yunus (Emre), ç n bu h zmet tam b r olgunlaşma sebeb
oldu. O, önce kend yle ve Hak'la baş başa kalma mkânlarını buldu dağda. Çünkü dağ,
yalnızlığın ve murakaben n mekânıdır...Yunus, bu süreçte gönlünü daha da saflaştırır.
Varlıkların esrarlı d l n öğren r. Her b r b r âyet hükmündek tab atta k her varlık üzer nde
der n tefekküre dalar. Olanların h kmet n kavrar” (Yunusemre, b.t). Dağda bulunmak dağarcık
artırıcı olmalı.
ANTİ-TEZ: ÇERMİK TURİZMİ (SICAK)
“Çerm k” S vas yöres nde b l nen b r kel med r. Kaplıca anlamındadır. Çerm k ve
madımak Ermen ce kökenl kel melerd r. S vas merkezde pek çok tar h hamam vardır. Burada
da daha çok sentez: İnanç tur zm ç n altyapı b lg ler ver lm şt r. Ayrıca bu Kongre'n n ana
teması Yıldız Dağı ve Kış Tur zm olduğu ç n çerm k kısmı kısa tutulmuştur. Bazı yaraları
tedav ç n “dağ” le kızgın damga, dağların tedav ed c özell ğ nden dolayı kutsallığını sağlıyor
olab lse de “dağlamak (yakmak)” sıcak yanında soğuktan da olur.
Hz İbrah m ateşe atılmış ama ateş yüce Allah'ın emr le gül bahçes ne dönmüş, Hz.
İbrah m de yanmadan kurtulmuştur (B lmen, t.y.:480). Thales, her şey n özü sudur derken
Herakl tus se “ateş, dünyadak tüm değ ş m ve eylemlerden sorumlu olan ana materyald r” der
(Heracl tus, 1992:520). Geçm şte ateşe tapanlar da (mecus ler) vardı!
D nde, Tasavvufta Sıcak; “Ebû Zer e-Ğıfar (r.a) anlatır: “...Hz. Peygamber (S.A.V) le
d k. Müezz n ezan okumak sted . Hz. Peygamber (S.A.V): “Ser nl ğ bekle” buyurdu...
Sonunda tepeler n gölgeler n n uzanmış olduğunu gördük.. (Namazı öyle kıldık).
Ra esk Mısır'da güneş dolayısıyla sıcak tanrısıdır. Ateş mel kes -Hürmüz'ün ana yurdu
İran'dır (Karadağ,2010:36). Soğuğun, karanlığın tanrısı var mı ayrı b r araştırmadır. Cennet ve
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cehennemde dağ var mı b l nmez ama Kuran-ı Ker m'de cennet sayebanlı, cehennem se aşırı
sıcak tasv r ed l r. Ama (Berry, 2000:287) “Cennet, cehennemden daha sıcaktır” der. (Yıldırım,
1998: 302) Kehf 90. Ayet: “(Zülkarneyn) güneş n doğduğu yere varınca, onun, kend ler n
sıcaktan koruyacak b r s per nas b etmed ğ m z b r halk üzer ne doğduğunu gördü.”
Ateş (2003(b):836) “Yecüc Mecüc'ün olası anlamlarından b r ; “Arapça ateş ışığı ve
kıvılcımı anlamındak ecîc kökünden geld ğ n , çokluğundan ve saldırganlığından dolayı bu
kavme bu adın ver ld ğ n ”, bel rt r. Cehennem'dek ateş n kötülenmes ne benzer b r yorum.
Dante' n Cehennem, Araf ve Cennet olarak üçe ayırdığı öte dünyada yaptığı yolculuktak
tar fler başka çalışmalarının konusudur.
SENTEZ: İNANÇ TURİZMİ
“Hem Ziyaret Hem de İbadet”
Bu çalışmanın yazarı b r daha ün vers te okusa İlah yat Fakültes n terc h edeb l rd . Bu
b ld r de b r Müslüman olarak daha çok İslam referans kullanılmıştır. Ün vers tede rektör,
dekan g b s mler ve cüppe g yme uygulaması Hr st yanlıktan gel r. Sem ner n köken
sem nary: papaz okuludur. Musev l ğ n 10 Emr nden b r ; 6 gün çalışıp 7.gün d nlend r
(sabbat cal). Akadem syenlere sabbat cal (7 yılda b r maaşlı z n) vardır. Zaten tüm yollar
Roma'ya varır (aslında ayrılır) g b tüm tat ller de nanç tur zm sayılab l r, çünkü hol day (tat l):
kutsal gündür!
Türkçe'de tat l, Arapça atala'dan gel r (N şanyan, 15.01.2018). Yan atalet: tembell k.
“Antalya'da Atalet” kaf yes g b . Öyleyse bu b ld r başlığı dah l tur zmle lg l tezler ve
ant tezler n sentez : nanç tur zm d r. Zaten, bazı lüks otel odalarında Kuran-ı Ker m veya İnc l
dem rbaştır. Ancak, Hr st yanlıkta Pazar gününün tümü, Musev l k'te Cumartes (sabbath)
gününün tümü tat l ken, İslam yet Cuma Namazı kılındıktan sonra (Cuma Sures 10.ayet)
nsanların ş ne dönmes n ster. E nste n (1999:58) “b l m, d n olmadan eks kt r, d n se b l m
olmadan kör”, der. Yan d n-b l m s nerj s gerek r. Max Weber' n “Protestan Et ğ le
Kap tal zm Ruhu” eser vardır.
Hz Musa, Musev l ğ n 10 Emr n Allah'tan almak ç n Tur- S na'a (2285 m.) çıkar ve
Tevrat'ın vah y başlar. Tur- S na, nanç tur zm dest nasyonudur. Çünkü Mısır, 1979'da S na
Dağı'nda Yahud , Müslüman ve Hr st yanlık ç n ortak b r d n kompleks oluşturdu (S na
Mount, 1992: 1017). Kuran-ı Ker m'de 52. Suren n adı Tur'dur (Dağ). Ancak, Peygamber m ze
(S.A.V) lk ayet “ kra (oku)”nın nd ğ Mekke'de Kabe'n n 6 km kuzey ndek Cebel- Nur (642
m.) ve H ra mağarası, Hac ve Umre'de nanç tur zm dest nasyonu değ ld r, S. Arab stan bu dağı
bakımsız bırakır. Tûr: ağaçlı, ormanlı ken Cebel: ağaçsız çıplak dağdır (Ateş, 2003(a):1367).
S na'dan çağrışımla M mar S nan ç n çıplak gözle b r gözlem: S nan, Kayser Ağırnas
köyündend r. Bugün, Ağırnas'ta S nan'ın ev kabul ed len evden Erc yes z rves n n görüntüsü
le S nan'ın ustalık eser Sel m ye Cam 'n n kubbes oldukça benzeşt r. B r dağ- nanç s nerj s
le, S nan'ın bechmark ng' Erc yes Dağı olmalı.
Türk ye'de kongre tur zm n n başlangıcı 4 Eylül 1919'da Cumhur yet n temeller n n
atıldığı S vas Kongres olab l r. Atatürk, İslam yet' n lk 24 yılını d kkatle okumuştur (Kazdağlı,
2002: 95-96). Hz. Muhammed em n şeh r olarak Med ne'y bulur ve oraya h cret eder. Atatürk'te
Kongre ç n Anadolu'da en em n yer olarak S vas'ı uygun bulmuştur.
İşte S vas'ta hal hazırda pek çok d ğer İnanç Tur zm unsurları da vardır. Balıklı Çerm k,
Yunus Balığının yuttuğu Hz. Yunus'u anımsatır. Özel İdareye a t Buruc ye A.Ş. adını tar hten
alır. Keza, D vr ğ de Ulu Cam , Esk Cam ler, Gök Medrese, Ç fte M nare, 7 Evl ya Gezme
geleneğ , Kale Mahaller surlarında Az z M las, Ağzı dualı d n öneml şahs yetlerden Şems/Şemsett n S vas , Ortodoks Hr st yanlarının Mart Ayın'da Kırklar Sokaktak Kırk Az zler
&Şeh tler Ay n , Kösedağ (2812 m.) z rves nde Köse Süleyman Kabr & Namazgahı & Z yaret
Tepes ve Adak Yer vs.
Görünen o k , S vas nanç tur zm açısından b r melt ng (er me) noktası görüntüsünded r.
Geçm ştek olumsuz olayları unutturmak ç n Doç. Dr. Kam l Unur'un ded ğ g b S vas'ta tüm
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d nlerden, mezheplerden katılımın olacağı b r yürüyüş, göster yapılab l r. Bu b rl k, kardeşl k
sağlayab l r.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tez:Kış Tur zm (Soğuk), Ant -Tez:Çerm k Tur zm (Sıcak), Sentez:İnanç Tur zm !
D yalekt kl ğ . İşte, Kış dahası tur (dağ) tur zm aynı zamanda b r nanç tur zm dest nasyonudur
da. Çerm k tur zm se, cehennem sıcaktır düşünces le daha d kkatle rdelenmel d r. Dünyanın
ç ndek merkez de fokur fokur kaynayan olarak tar f ed l r.
Aslında geçm ştek buzul çağlarında tüm dünya kış tur zm dest nasyonu sayılırdı k .
Ayrıca fotosentez ç n güneş elzemd r. W.S. Jevons (1835-1882) Güneş Lekeler Teor s olarak
1875'dek “Güneş Döngüsü ve Mısır F yatları” makales nde güneş döngüler n ortalama
yaklaşık 11 yıl süren uzunluğu le pek çok tar h ş döngüsü uzunluğu arasında çarpıcı b r
benzerl ğ araştırdı (Kuester vd, t.y. :3). Bu, Hz. Yusuf'un 7 yıl bolluk, 7 yıllık kıtlık olacak rüya
yorumunun benzer d r.
“...Bazı araştırmalar türümüzü (Homo Sap ens) aklamaya ve suçu (bu t p durumlarda t p k
günah geç s olarak) kl me atarlar...Günümüzde her şey kl m değ ş kl ğ yle açıklamak çok
yaygındır, ancak aslında Dünya'nın kl m h çb r zaman sab t kalmadı, sürekl değ ş r.
Dolayısıyla da tar htek her olay b r kl m değ ş kl ğ yle aynı anda gerçekleş r... Gezegen m z
oldukça sık ısınma ve soğuma döngüler geç rm şt r. Geçt ğ m z b r m lyon yıl boyunca
ortalama her 100 b n yılda b r buzul çağı yaşandı. Bunların sonuncusu 75 la 15 b n yıl önce
arasında gerçekleşt ...”, (Harar , 2017: 77). Bugün küresel ısınma var! Kyoto Protokolü de
vardır. 2005 Nobel Ekonom Ödüllü T. C.Schell ng (Şener, 2015:238) ;“...küresel ısınma
kalkınmakta olan ülkeler daha olumsuz etk leyecekt r. ABD'ye vereceğ zarar oldukça abartılır.
Küresel ısınmayı önley c önlemler ç n tarafların aralarındak pazarlıklar sonunda gel şm ş
ülkelere göre, gel şmekte olan ülkeler daha kazançlı çıkacaklardır. Böylece, küresel ısınmayı
önley c önlemler n mal yet n daha çok gel şm ş endüstr yel ülkeler çekeceklerd r.”
Gelecek donacak mı yanacak mı? Kış tur zm ç n kar ne zaman yağacak veya yağacak
mı?. Lukman Süres (31) 34.Ayette mugayyebat-ı hamsede (beş b l nmeyen) “... yağmuru da
Allah nd r r..” var. En'am (6) Süres 59. ayette aynı konudur. “Gayb, mutlak ve zaf d r. İzaf
gayb, bazı şartlara, durumlara, şahıslara göre gayb ken bazılarına göre gayb olmayandır”
(Yıldırım, 1998:133, 413).“As metr k b lg ” g b . 1975'de Berkeley, Cal forn a Ün v.'den Prof.
Steve L ndow 'snomax' den len b r prote n toz parçacıkları yer ne kullanarak lk sun kar ürett
(Korugan, 2002: 181). L ndow'un ürett ğ yapay kar zaf gayb tanımına g rer, gözükür. Ayrıca
Lukman Süres 'ndek (31-34) yağmur, kıyasen kar ç nde düşünüleb l r. Ve yağmur duası var
se de kar duası yoktur, kar yağmadığı zaman “kar duası” da yapılab l r.
Türk ye'de den z manzaralı ev dağ manzaralıya göre daha pahalıdır ama paradoksla üç
yan den z olan Türk ye'de Çanakkale-İstanbul yolcu fer botu yoktur. Türk ye'dek d ğer b r
galatı meşhur lügat fas hten evla b r paradoks se şudur: Yazın sıcakta ser ne g tmel ken
sah lde 9 ay atıl duran yazlıklara, gene sıcağa g d l r. Kend nde olmayanı aramanın aks ne b r
hal. Oysa l teratürde yaz tur zm fades yaygın değ l ya da yaz tur zm den l nce sıcağa değ l
soğuğa g tmel k ! Alanya, Selçuklu hükümdarı A. Keykubat'ın kışlığı d . Yazın Konya'da d .
Göçücü kuşlarda, kış başlamadan sıcaklara göç ed p, lkbaharda tekrar esk kuluçkalarına
dönerler (Kuşlar, 1968: 694). Uçak, kuşlara bakıp yapıldı se tat l programı da ed leb l r. Yazın
sıcağa değ l ser ne, dağa tat le g tme yönünde rad kal b r z hn yet değ ş m olab l rse bu Yıldız
Dağı'nın faydasına olab lecekt r.
Sonrasında büyük Gölcük deprem olan 1999 Güneş tutulmasının en y zlend ğ
yerlerden Antalya'da tes sler dolu d . Ancak b rkaç günlük doluluğa kanarak “keşke hep güneş
tutulması olsun” d yen tes s sah b uzun vadede Antalya'da güneşe dayalı sezonları unutmuştur.
Dağ Tur zm ç nde böyle kısa vadel , mantıkdışı yorumlar yapılmamalıdır.
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Evet dağlar kutsaldır ve nanç tur zm n n doğal dest nasyonlarıdır. Ancak ana amaç para
kazanmak se; Yıldız Dağı'nın İslam , tesettürlü, muhafazakar çek m merkez m olacak yoksa
çk de satılan b r yer m olacak yönündek terc h kr t kt r.
Yıldız Dağı z rves nde kale kalıntıları vardır. S vas merkezdek Kent Tur zm yanında,
Haf k'te sualtı/buz altı dalış, Kızılırmak'ta su & akarsu &av vs. spor tur zm , Yıldız Dağı
etekler ndek gölde su sporları tur zm yapılab l r. İşte ünlü esk S vas Val ler nden ve
Temb hnameler'n n yazarı Hal l Rıfat Paşa'nın “g demed ğ n yer sen n değ ld r” sözü Yıldız
Dağı ç n artık geçerl değ ld r.
Bu b ld r de ler sürülen dağlar, cennetvar gölgel kt r tez n desteklemek ç n Yıldız
Dağının gölgel gün sayısı ver s başka çalışmalara bırakılmıştır. Ancak dağların başı genelde
dumanlıdır ve ser nd r, bu kes nd r. Bu Kongre'dek Yrd. Doç. Dr. Ramazan Göral'ın “Tur zm
İkl m Endeks ) Model ve S vas İl Anal z ” b ld r s nden gölgel gün sayısı b lg s bulunab l r.
23-25 Şubat 2015'de Yıldız Dağı'da yapılan Kış Tur zm b ld r m sunumlarından “b lg
paylaşıldıkça çoğalır” sözünü doğrular şek lde k ger besleme:
Pek çok b ld r kış tes sler n n yaz atıllığından ş kayet ett . Örneğ n Türkay vd.'n n
b ld r s n n sorunu “Kış Oteller n n Yaz Stratej ler ”d r. Öncell kle dağ tur zm demey p kış
tur zm demek tur stlere z mmen “sadece kışın gel n demek” anlamı doğurur. Prof. Dr. Oğuz
(Türkay) Hoca'ya doğrusu kış değ l dağ tur zm olmalı ded ğ mde Oğuz Hoca “Doğru. Dağ
tur zm altında kış tur zm segment demek gerek r” ded .
Yrd. Doç. Dr (Mustafa) Işkın da b ld r s nde Yıldız Dağı'nın Yüksek İrt fa Spor Kampı
Merkez Potans yetl nden bahsett . Yıldız Dağı'nın yaz ortalama sıcaklığı 17º'd r, ded . Öyleyse
öncel kle S vasspor hazırlık kampı ç n başka yerlere değ l Yıldız Dağı'na gelmel d r.
B ld r sunumlarında tur zmdek 3S (Sun, Sea, Sand)'a 4.S olarak snow (kar) eklend ğ
fade ed ld . Amer ka Kızılder ler Rocky Dağlarının doğusundan aşağıya doğru esen sıcak ve
kuru rüzgara ch nook (kar y yen) der (ch nook, 1992: 241). Kış ve baharda hızlı b r kar er mes
yapan bu rüzgar bölge tarımı ç n öneml d r. Küresel ısınma da, soğuğu yer k ! İng l zce de
thaw:hızla (kar) er me, ısınma, çözülme demekt r. Türkçe'dek tava, tava get rmek bu kel meden
türem ş olab l r.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Karakış değ l esası kar-kış yada sm yle tam müsemma olarak beyaz kış den leb l r. Kar
(kazanç) le kar le aynı yazımı, karın (snow) bereketl olduğunu göster yor olmalı. İş
Bankasının “sadece karlı (kazanç) yollarda değ l karlı (kar-kış) yollarda h zmet etmektey z”,
reklamı vardı. Yaz (yazmak) kel mes le yaz (mevs m) kel mes n n aynı olması da lg nçt r.
Dağın en doğal hal kayak değ l nanç tur zm dest nasyonu olmasıdır. Ve nanç tur zm
dest nasyonu olmak devasa b r yatırım mal yet get rmez, doğal/ant k hal yeterl d r. B na, asfalt
yol, mekan k tes sler (teles yej, telesk vs) kayak tur zm ç n gerekl ama doğallığı, d ng nl ğ
bozucudur. Otant k, eko/organ k dağ tur zm ç n araç g rmemel d r. Dağ veya nanç tur zm
k tle m yoksa alternat f ya da özel lg tur zm tartışmaya açıktır. Ancak her türlü nanç tur zm
yapan tur stler n ger b ld r mler de değerlend rmel d r.
“Ilgaz Sen Anadolu'nun Yüce B r Dağısın” şarkısı Ilgaz Dağının reklamı sayılab l r. E.
Hem ngway'ın “K l manjaro'nun Karları” adlı k tabı vardır. Aynalı Çarşı küçük ve or j nall ğ
bozulduğu ç n z yaretç ler n b raz hüsrana uğratsa da, “Çanakkale ç nde Aynalı Çarşı” türküsü
sayes nde yoğun tur st çeker. B r su- m sal emsal olmaz durumu: Esk den margar n
b l nçaltında yüceleşt rmek ç n “Zeyt nyağlı y yemem aman, basmadan f stan g yemem
aman...” türküsünün s par şle yazdırıldı, den r. Böylece Türkler'de etk s halen süren zeyt nyağı
sevmemen n temel atılır. A.Hamd Tanpınar, keşke, 5 şehr ne S vas'ı 6. şeh r olarak eklese d .
S vas'ta geçen “Düğün Dernek” f lm n n sonrak vers yonlarında Yıldız Dağı sahnes olab l r.
S vas'ın Yolları türküsü etk ley c d r. Yıldız Dağı etekler ndek Banaz köyünden olan P r Sultan
Abdal'ın “N ç n G tmez Yıldız Dağı Dumanın” g b ş rler , Aşık Veysel' n de “Yüce Dağ
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Başında Kar Var”, “Şu Karşı k Karlı Dağlar” türküsü vardır. Veysel “Uzun İnce B r Yoldayım”
eser nde de “dağda” der. “Mecnun oldum dağ başında gezer m” d yen Karacaoğlan'da,
ş rler nde dağı öneml b r mekân olarak seçm şt (Altun,2013). “Sana b r tepeden baktım Az z
İstanbul” g b “Sana Yıldız Dağı'dan baktım Az z/Sultan Şeh r S vas” den leb l r. İşte “S vas'ın
Dağlarına/Gölgeler ne” veya “S vas'ın/Yıldız Dağı'nın Karlarına” d ye de b r türkü yazılab l r.
S vas'ın sayısı ~1000 olan aşıklarına duyurulur, sazlarına kuvvet.
Türk Hamamı sauna'nın özü olab l r. Her ne kadar jener k olma o markanın farklılığına
be s get rse de Belç ka'dak Spa şeh r adının çerm k tes sler ç n jener k s ml ğ g b Yıldız
Dağı da b r jener k formülü bulab l r. Aslında “çerm k” Türk ye'de genel değ l yerel s md r.
Gayzer'de ABD Yellowstone Parkı'ndak g b ünlü olsa da genel sayılmaz. Kaplıcaların olduğu
yerler aslında fay hatlarının kırıldığı yerler se deprem r sk olan yerlerd r de. Ayetlerde geçt ğ
g b dağlar b le yürütülmekted r. Deprem, ş mşek enerj s g b gelg t g b ısınan hava
yüksel rken enerj sağlanab l r m ?
Başta Everest tüm dağlar “Dünya Düzdür Derneğ ”n çürütücüdür. Ancak Hollanda
dümdüz sayılır. Dolayısıyla Hollandalıların ve Hollanda'da yaşayan 440.000 Türk'ün (k
S vaslılar'da var) dağ tur zm talepler ancak thalatla karşılanab l r. Osmanlı'da, Türk ye'den
Hollanda'ya lale hracatı vardı. Bugünde yoğun dağ popülasyonuna sah p Türk ye bu
mukayesel üstünlüğü le Hollanda'ya karşı dağ tur zm hracatı yapab l r. “Su akar Türk bakar
sözü” baraj nşaatları le çürümüşken Dağ durur, Türk bakar sözü de böylece çürüyeb l r.
Kar Leoparı ünvanı da alan dağcı Nasuh Mahruk 'n n “Kend Everest' n ze Tırmanın” adlı
k tabı vardır. ABD Başkanı J.F.K, 12 Eylül 1962'de R ce Ün v.'dek “Ay'a g tmek st yoruz”
başlıklı konuşmasında der k : “..sonra Everest Dağı'nda ölen büyük İng l z kaş f G.Mallory'e,
neden oraya tırmanmak sted ğ n sorduklarında, 'Çünkü orada' d ye yanıtını ver r...Evet, uzay
orada ve çıkacağız” (jfkl brary.org, 2018). “Karlar Düşer Ağlarım”,“Her Yerde Kar Var”, “Şu
Dağlarda Kar Olsaydım”, “Dumanlı Dağlar”, “Yol Ver Dağlar” veya “Dağ Başını Duman
Almış” şarkı/türkü/ marşları eşl ğ nde Yıldız Dağı g d l p, çıkılıp görülmek üzere orada, dahası
burada. Köroğlu'da “Çıkıp şu dağlara yaslanmalı” ve “dağlar seda ver p seslenmel d r” der.
Dağa çıkamamak yanında hızlı çıkmakta sorun olab l r. Nepall dağcı rehberler n ded ğ
g b dağa hızlı çıkmada beden çıkar ama ruh ger de kalırsa senkron zasyon bozulab l r. ÇOMÜ
Arş.Gör. M.İd l Öz, Türk Antarkt ka Araştırma Sefer (TAAS 2016) le Antarkt ka’ya g tt
(ÇOMÜ, 2016). Türk ye, 1959'de mzalanan Antarct c Antlaşmasına 1996'da st şar olmayan
üye oldu (www.c a.gov,15.01.2018). Ama Türk ye kutup araştırmalarına, glas yoloj (buzul)
üzer ne daha çok lg göstermel d r.
Sıcakkanlılık mı daha y d r soğukkanlılık mı? Sıcak çecek m faydalı soğuk mu? Sıcak
mayıştırır, soğuk ayıktırır mı? Sıcak, soğuk olmasa d belk de sıcak ve soğuktan koruyucu
g ys ler üreten g y m sektörüne, şems yeye ht yaç olmayacaktı!
İfratla (soğuk) tefr te (sıcak) gerek yok muted l y d r den leb l r. Annem “ılığı yok mu?”
der. Azı karar çoğu zarar. Kuran-ı Ker m'de İsra Sures (17) 29.Ayet; “El sıkı olma, büsbütün
el açık da olma. Sonra kınanır ve çares z kalırsın.” B r had s de “ Ameller n en hayırlısı, orta
olanı den r” (D kmen, 2003 :400)
Yavaş Hareket modadır ancak haşlanan kurbağa sendromu vardır. Kurbağa sıcak sulu b r
kaba atılırsa hemen zıplayıp kaçar. Ama aynı kurbağa normal ısıdak b r kaba konsa ve kap
yavaşca ısıtılsa kurbağa kaçmaz ve yavaşça haşlanır. Öyleyse esas fayda an soğuk veya sıcakta
mıdır? N tek m saunadan çıkınca soğuk duş, faydalı mı zararlı b l nmez, ama ayıktırır. N tek m
d nlere göre sıcak değ l soğuk ehven şer durur.
Dünyanın en zeng n k nsanı B ll Gates ve Warren Buffett'ın sürekl kametler ABD' de
Flor da veya Cal forn a g b sıcak güney eyaletler değ ld r. Gates, ABD'n n en kuzeybatısı
Seattle/WA'da, Warren Buffet'ta orta kuzey ABD'dek Omaha/NE'de yaşar.
İslam yet sıcağı mı över soğuğu mu? Mekke'n n rakımı ve enlem az dolayısıyla daha
sıcak, Med ne'n n rakamı ve enlem daha yüksek dolayısıyla daha ser nd r. 622 yılında H cret
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Mekke'den güneye değ l kuzeydek Med ne'ye yapıldı. Hz Muhammed'e (S.A.V.) nen lk ayet
“ kra (oku)” Mekke şeh r merkez n n yükseğ ndek Cebel- Nur'da kuzeye bakan H ra
Mağara'sında geld . Hz.Muhammed (S.A.V) 8 Haz ran 632'de Med ne'de vefat ett . (Sarıçam,
2002: 396).
Al İmran Süres (3) 169. Ayet; “Allah yolunda öldürülenler sakın ölüler sanma. B lak s
onlar d r d rler..”, den r (D yanet, 2009:76). S vaslı merhum Muhs n Yazıcıoğlu 25 Mart
2009'da K.Maraş Göksun Keş Dağında el m hel kopter kazasında vefat ett . Merhum Yazıcıoğlu
“Üşüyorum” ş r nde “en sonsuzluğun sah b , sana ulaşmak st yorum” der (Antoloj , b.t).
Mevlana'nın ölüme Şeb- Arus demes g b . B r had s “ölene değ l, onu kaybedene üzülün” der.
Onun g b soğuk dağda vefat ederek Şeb- Arus yaşayan Yazıcıoğlu'na değ l onun kaybedenlere
acınmalıdır. N tek m kalanlarına “ateş düştüğü” yer yakmıştır. Keş dağı, hüzün tur zm
dest nasyonu olab l r.
S vas C.Ü. Tıp Fak. Hastanes 'nde 1987'de vefat eden Öğretmen Babam Al Artuç'a da
Allah'tan rahmet d l yorum. Mekanı cennet olsun. Annem Ruk ye Hanıma da uzun ve sağlıklı
ömürler d l yorum.
Konuyla lg s zse de kayıt ç n b r yorum. Uzmanlık erbaplıktır, know-how'luktur ancak
körleşt reb l r de. Tur zm, tur zmc lere bırakılamayacak kadar öneml d r. D nde tüm nsanlar
ç nd r. Ayetler de defalarca “tefekkür etmez m s n z?” den r. O yüzden ad hoc danışman veya
herşey n b rşey n ve b rşey n herşey n b lmek g b mult d s pl nerl k, haşlanmaya g den
sorunları, çocuktan al haber m sal , “kral çıplak” d yerek durdurab l r, galatı meşhur lugatı
fas hten evladır durumları çürüteb l r. Zaten aydın: kend alanı dışında b lend r. Çok gezen m
çok okuyan mı b l r zaten müzm n sorudur.
S vas'a uçak ulaşımı artmış ken 2019'dan t baren hızlı tren de S vas'a ulaşacaktır.
Böylece “Kış (Dağ), Çerm k, İnanç” Tur zm tr osuna veya b r nev pantur zm çeş tl l ğ ne
sah p b r tur zm dest nasyonu olan Yıldız Dağına ulaşım daha da kolaylaşacaktır. Ayrıca Tur:
Dağ se her tür tur zm b r dağ yan “tur tur zm d r” ve de hol day (tat l): kutsal gün se her tat lde
nanç tur zm d r!
Son söz; Türk ye'de özell kle s yaset, d n, futbol tartışması anında kırıcılığa g decek
hassaslıkta olduğu ç n bu b ld r de meden b r şek lde mult d s pl ner ve mult d nsel b r
tartışma yapılmaya çalışılmıştır ve nşallah dağ fare doğurmamış aks ne dağarcığınız dolmuştur.
Yazar cehennem özgü olsa da çerm ğ sever. Ancak mamın ded ğ n yap ( nanç tur zm yap)
ama yaptığını (kayak yapmamasını) yapma!
KAYNAKÇA
Akkaya V. (2015). Efend m z’ (S.A.V.) Seven Dağ. Sayı: 347 - Ocak 2015.
https://www.alt noluk.com/yen /efend m z -s-a-v-seven-dag/ (Er ş m: 15.01.2018)
Altun I., (2013). Karacaoğlan’ın Ş rler nde Dağ Algısı.(Er ş m:15.01.2018).
http://www.acar ndex.com/dosyalar/makale/acar ndex-1423932892.pdf
ANTARCTICA,
https://www.c a.gov/l brary/publ cat ons/theworld-actbook/geos/ay.html,
Er ş m Tar h : 15.01.2018.
Atasoy, O., (2011). Uzaklar-Atasoyların Dünya Seyahat . Genel Yayın:2167. 1.Baskı. İstanbul:
T.İş Bankası Kültür Yayınları.
Atay. F.R., (1998). Çankaya. BATEŞ Atatürk d z s . İstanbul.
Ateş S., (2003(a)).Kur'an-ı Ker m Tefs r -C lt 3, 1.Baskı, İstanbul.
Ateş S., (2003(b)).Kur'an-ı Ker m Tefs r -C lt 2. 1.Baskı, İstanbul.
Aykut, A.S., (2010). Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî Ibn Battûta Seyahatnames I.,
4.Baskı, İstanbul: YKY.
B lmen, Ö. N. (t.y.). Büyük İslam İlm hal . Sadeleşt ren: A. F kr Yavuz, Ankara: Akçağ Basım.
Berry A. (2000). B l m n Arka Yüzü.Çev r : R.Levent Aysever,11.Basım Haz ran, Ankara:
TÜBİTAK.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Buhar , (2003). Sah h- Buhârî. Çev r , Tahr c ve Notlar: Abdullah Feyz Kocaer, İstanbul:
Hüner Yayınları.
Camus A., Haz.:Tuğrul Göğüş http://www.ozluveguzelsozler.com/?/arama. Er ş m Tar h :
16.01.2018.
Ch nook, (1992).Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference.
Cüceloğlu, D., (2004).İnsan ve Davranışı. 13. Baskı. İstanbul: Remz K tabev
“ÇOMÜ Bayrağını Antarkt ka’da Dalgalandırmak Ben m İç n Onurdu”. 11.05.2016
http://www.comu.edu.tr/haber-14823.html, Er ş m Tar h : 10.01.2018
D kmen, M., (2003). 1001 Had s. İstanbul: C han Yayınları.
D yanet İşler Başkanlığı.(2009). Kur'an-ı Ker m Meal . Ankara.
Dostoyevsk F.M., (2005). Karamazov Kardeşler. Ant k Dünya Klas kler . İstanbul.
E nste n A.,(1999). F k rler ve Terc hler. Çev:Z.E. Çakmak, 1.Baskı, İstanbul: Ar on,
Elmalı. H., (1968). Hayat Küçük Ans kloped , Umum Neşr yat Müdürü: Şevket Rado, İstanbul:
Hayat Yayınları.
Encycloped a M llen a Uzay ve Teknoloj Atlası.,(2003). Vatan. Boyut Yayın Grubu. İstanbul.
Ergenekon Destanı., (1968).Hayat Küçük Ans kloped Umum Neşr yat Müdürü: Şevket Rado,
İstanbul: Hayat Yayınları.
Est n C., Laporte H., (2005). Yunan ve Roma M toloj s . Çev r : Musa Eran. 23.Baskı, Ankara:
TÜBİTAK Popüler.
Everest (1992). Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference.
Goethe, J.W., (2002). Goethe der k ….Çev r ve Derleme: Gürsel Aytaç, G.Yayın:456, İk nc
basım, İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
Hamd Hoca Elmalılı., (1971).Meydan Larousse-5.C lt, İstanbul: Meydan Yayın.
Harar Y.N.,(2017). Sap ens. Türkçes : Ertuğrul Genç, 30.Baskı, İstanbul: Kolekt f K tap.
Hayatın El K tabı- 500 Soru-Cevap. ? Focus. Ankara.
Heracl tus.(1992).Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference.
H ppocrates.(1992). Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference.
Isaacson W., (2007).E nste n- H s L fe and Un verse. NY/NY, USA: S mon & Schuster.
İmre. (Er ş m: 25.01.2018) http://www.w k zero.net/ ndex.php? q=aHR0cHM6Ly90c 53aW
tpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwbXJl
Jurass c, (1992). Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference
Kad r A., (2002). Mevlana. İstanbul: Say Yayınları.
Kaf, (1971). Meydan Larousse-6.C lt, İstanbul: Meydan Yayın.
Kafdağı, (1971). Meydan Larousse-6.C lt, İstanbul: Meydan Yayın.
Kahneman D.(a), at TED2010. The r ddle of exper ence vs. memory.
https://www.ted.com/talks/dan el_kahneman_the_r ddle_of_exper ence_vs_memory/tra
nscr pt?language=en, Er ş m Tar h : 10.01.2018.
Kahneman
D.
(b)
atTED2010.
Deney me
Karşı
Anılar
B lmeces .
https://www.ted.com/talks/dan el_kahneman_the_r ddle_of_exper ence_vs_memory/tra
nscr pt?language=tr, Er ş m Tar h : 10.01.2018.
Kalay, M. Ş., (2011). Hac ve Umre Rehber . İstanbul: Erkam Matbaası.
Karadağ , R. (2010). Petrol Fırtınası, 3. baskı, İstanbul: Truva Yayınları.
Karakurt D., (2011). Türk Söylence Sözlüğü. http://frpnet.net/TurkSoylenceSozlugu.pdf,
Er ş m Tar h : 15.01.2018.
Kazdağlı, G., (2002). Atatürk ve B l m. TÜBİTAK Yayınları. 1. Basım. Haz ran, Ankara.

449

450

Kış Turizmi ve Yıldız Dağı 23-25 Şubat 2018, Sivas

K tabı Mukaddes., (2005). İstanbul: Anadolu Ofset.
Korugan T., (2002). Lüzumsuz (?) B lg ler Ans kloped s . İstanbul: Aykırı Araştırma.
Kur'an'da Dağ http://meal. hya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-dag- le- lg l ayetler.html
Er ş m Tar h : 30.01.2018.
Kuester D., Br tton C.R., (?). A Re-exam nat on of the Sunspot-Weather –Theory of Bus ness
Cycles. https://www.kstate.edu/econom cs/staff/webs tes/kuester/Sunspots.pdf, Er ş m Tar h :
15.01.2018.
Kuşlar. (1968). Hayat Küçük Ans kloped , Umum Neşr yat Müdürü: Şevket Rado, İstanbul:
Hayat Yayınları.
Kuzu A., (2013). İbn S na- Çağların Lokman Hek m B r F lozof. 1. Basım, İstanbul: Paraf
Yayınları.
Mekken n Faz let İle İlg l Had sler. 18 N san 2017
http://www. slam yasam.com/mekken n-faz let - le- lg l -had sler/ Er ş m Tar h : 16.01.2018.
Melv lle, H., (2002). Moby D ck, İng l zce aslından çev ren: Neşe Ünalan,1.Baskı, İstanbul:
Beyaz Bal na Yayınları.
Mevlana., (2000). Mesnev - Şer f-III.Hazırlayan: Prof. Dr. Am l Çeleb oğlu, İstanbul: MEB
Yayınları.
Mevlana., (2000a). Mesnev Şer f-IV. Hazırlayan:Prof. Dr. Am l Çeleb oğlu İstanbul: MEB
Yayınları.
Mevlana.,(2000b).Mesnev Şer f- II.Hazırlayan: Prof. Dr. Am l Çeleb oğlu, İstanbul: MEB
Yayınları.
More, T., (1997). Utop a. Türkçes : Sabahatt n Eyuboğlu, Vedat Akyol, 5.Basım, N san,
İstanbul: Cem Yayınev .
Neredey m: Tur zm Çeş tler . http://www.kultur.gov.tr/TR,96269/tur zm-ces tler .html, Er ş m
Tar h : 18.01.2018.
Neredey m:
Üst
Menü
Tur zmAlternat f
Tur zm
Türler
İnanç
Tur zm .
http://y gm.kulturtur zm.gov.tr/TR,10173/ nanc-tur zm .html, Er ş m Tar h : 30.01.2018.
N etzsche F.(2003). Böyle Ded Zerdüşt. Almancadan Çev ren:Gülper Sert, B r nc Basım,
İzm r: İlya Yayınev .
N etzsche F. (2015). Afor zmalar. Der: Orhan Düz, İstanbul: İlg Kültür Sanat.
N şanyan Sözlük Çağdaş Türkçe'n n Et moloj s .http://www.n sanyansozluk.com/?
k=Tat l&lnk=1, Er ş m Tar h : 18.01.2018.
Oduncu Yunus “Buraya değ l eğr b r adam, eğr b r odun b le g remez.”.
http://www.yunusemre.gov.tr/ ndex.php/about-2/499-oduncu-yunus,
Er ş m
Tar h :
18.01.2018.
Olympus, (1992).Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
Reference.
Oral S., (2005). Otel İşletmec l ğ ve Ver ml l k Anal zler . Gözden geç r lm ş 5.baskı. Ankara:
Detay Yayıncılık.
Parmaksızoğlu İ. 1981. İbn Batuta Seyahatnames 'nden Seçmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
RİHLE. http://www. slamans kloped s . nfo/ Er ş m Tar h : 18.01.2018.
Sarıçam, İ.,(2002). Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj. Ankara: DİB Yayınları.
S mmel, G., (2014). Paranın Felsefes . İstanbul: İthak .
S na Mount, (1992). Webster’s New World Encycloped a. NY, USA: Prent ce Hall General
References.
S yon zm, (1973). Meydan Larousse C lt 11, İstanbul: Meydan Yayın.
Su Kaç Derecede Kaynar? Merve C n 27/10/2017
http://b l mgenc.tub tak.gov.tr/makale/su-kac-derecede-kaynar, Er ş m Tar h : 18.01.2018.
Şener, O. (2015). Ünlü Ekonom stler. “Schell ng”. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi/ International Sivas Tourism Congress

Toparlı R., (2000). Lehce- Osmânî. Ankara: TDK Yayınları.
Turan. (1968). Hayat Küçük Ans kloped , Umum Neşr yat Müdürü: Şevket Rado, İstanbul:
Hayat Yayınları.
Yazıcıoğlu M., Üşüyorum. https://www.antoloj .com/usuyorum-211-s r /, Er ş m Tar h :
18.01.2018.
Yıldırım, S., (1998). Kur'an-ı Hak m ve Açıklamalı Meal . İstanbul: Feza Gazetec l k.
Tzu, S., (2005) Savaş Sanatı. Çev; S bel Özbudun, Zeynep Ataman, İstanbul: Anahtar K tap.
R ce Un vers ty. J.F.K. https://www.jfkl brary.org/AssetV ewer/MkATdOcdU06X5uNHb
mqm1Q.aspx, Er ş m Tar h : 18.01.2018.

451

DEĞERLENDİRME OTURUMU
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi KAYA’nın Konuşması
Kıymetli hazirun, kıymetli hocalarımız öncelikle Uluslararası Sivas Turizm Kongresine
katılmak suretiyle toplantımızı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler açısından çok
faydalı bir toplantı oldu. Zira biz eksikliklerimizi görme ve vizyon belirlerken de nitelikli karar alma
yetkisine şu an itibariyle sahip olduğumuzu düşünüyorum. Farklı illerden teşrif buyurdunuz, zahmet
verdik. Bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.
Tabi korsan bildiri tabiri bu toplantının bize kazandırmış olduğu önemli tabirlerden birisi;
korsan bildiri yapmamaya işi uzatmamaya çalışacağız ama ben aldığım notlar ve Sivas’a dair bilgileri
de paylaşmak isterim. Tabi Sivas’ın sahip olduğu değerler gerçekten turizm açısından büyük bir
potansiyele sahip, lakin bir Bolu, bir efendim yol güzergâhı üzerindeki şehirlerle karşılaştırıldığı zaman
hinterlandının zayıf olması Sivas’ın en büyük eksikliklerinden birisi. Örneğin ben Afyon’da çalıştığım
2008-2010 yılları arasında Kaplıca Turizmi vardı. Ama hakkıyla gelişmemişti. Ankara-İstanbul
bağlantısı arasında ve kavşak nokta içerisinde olması, gün geçtikçe orayı tam bir merkez haline getirdi.
Şimdi Safranbolu nitelikli bir turist alıyor, neden çünkü Ankara-İstanbul arasında bir konuma
sahip, bizlerin talihsizliği muazzam bir potansiyele sahibiz ama Ankara- İstanbul gibi büyükşehirlerin
geri planında kalıyor olmamız bizim eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ben
Türkiye’deki turizm destinasyonlarının Doğu da olsa, Karadeniz de olsa tükendiği kanaatindeyim. Bunu
açılışta da ifade etmiştim ve yeni dönemde Turizm sektörünün bir arayış içerisinde olduğunu ve Sivas’ın
bunun için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Zira Divriği Ulu Cami gibi UNESCO Dünya Kültür
mirasına alınmış ve eşi benzeri olmayan bir esere sahip olan bir ildeyiz.
Bununla beraber Balıklı Kaplıcası ile muadili olmayan bir eser bununla beraber Gök Medresesi,
medreseleri gerçekten anıtsal eser adına muazzam bir niteliğe sahip ve tabi Sıcak Çermik’ten bahsettik.
Sürekli sağlık turizmi açısından da önemli imkânlara sahibiz. Doğal güzelliklerimiz de hakeza öyle, ben
notlarımı müsaadeniz olursa tek tek ele alayım. Hem de dinlediğimizi ve dersimize çalıştığımızı ortaya
koyalım ki hocalarımızın da gönlünü almış olalım.
Bizlerin çok önemli iki tane yeri var hemen kayak merkezinin dibinde, umut ediyorum ki oraya
gerekli olan hakkınca gerekli olan oteller yapıldığında tesis altyapısına yönelik olan eleştirilerin de
büyük oranda sonuçlanacağını ve ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yoksa bizim gece ışıklandırması
suni karlama sistemi bununla beraber buz pisti ve güvenlik altyapısıyla tesisimizin nitelikli olduğu şahsi
düşüncem.
Sıcak Çermikle entegrasyonun muhakkak sağlanması gerektiği, yine notlarıma aldığım bir
husus Sıcak Çermikle bütün bir turizm alanı olarak acaba birleştirmemiz gerekir mi diye hep aklımda
bir soru vardı. Ama anladım ki öncelikle Sıcak Çermik bizim öncelik alanımız ve orayı
bütünleştirmemiz lazım. Bu kapsamda Sıcak Çermiğin Yıldız Dağına ve Hava limanına ulaşımını
sağlayacak yol etüt çalışmaları başladı. Umut ediyorum ki yıllar içerisinde en kısa sürede burası
tamamlanır. Bunun doğru bir adım olduğunu bir kez daha sizleri dinlemek suretiyle görmüş olduk. Ama
şunu da ifade etmek isterim. Sivas Yıldız Dağına ulaşım hususunda haksızlık yapıyoruz gibi
düşünüyorum. Zira ben Uludağ’a gittiğimde Uludağ 30 km idi ama çok zor bir yolu vardı. Ya biz Yıldız
Dağına dua etmeliyiz demiştim.
Hocam, başta Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere, Yıldız Dağı’nda ve diğer kurumların
sitelerinde doğru verileri en ideal şekilde yansıtmak için gerekli olan çalışmaları yapacağız. Ben aslında
bıraksanız çok konuşurum da artık arif olan anlar. Nezaketinize sığınarak çok teşekkür ediyorum.
Değerli katkılarınızdan dolayı ben burada sözlerimi sonlandırırken Kadir PÜRLÜ beyefendiye sözü
bırakmayı daha sonra da hocalarımızın fikirlerini almayı sizlerin huzurunda düşünüyorum.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir PÜRLÜ’nün Konuşması
Sayın Valim, değerli katılımcılar cümlenizi saygılarımla selamlıyorum. Efendim önce başlıkları
okuyacağım. Öncelikle çok keyif aldığımız bir sempozyumdu, hemen hemen herkesi diledim ama bir
iki tanesini mazeretim nedeniyle tam olarak dinleyemedim. Burada konuşulanlar, ana fikirler çok
mükemmeldi. Ama biraz daha lokale yerele inen bildiriler de olsa faydalı olurdu. Kış Turizmi ile ilgili
bildiriler çok mükemmeldi. Ancak Yıldız Dağı’nda diğer mevsimlerde yapılacak işler veya etkinlikler
neler olabilir? Sorularına da cevap aranmalıydı. Ben de sadece başlıkları okuyarak konuşmamı hemen
sonuçlandıracağım.
Pontus Kralı Mithridat’ın hazinelerinin burada olduğunu bazı kitaplar yazıyor. Sivas’a 60 km
mesafedeki bir dağa askerlerini gönderip, buraya hazinenin gömülmesini söyledi. Zaferi
kazanacağından emindi ve bu nedenle bu işi yapan askerlerini dönüşte öldürttü, deniliyor. Kimse
hazinelerin nereye gizlediğini bilmiyor. Ne yazık ki yaptığı ilk savaşta yeniliyor ve öldürülüyor. O
günden bu güne insanlar hep bu hazinelerin yerini soruyorlar. Mithridat’ın hazinelerine bütün yabancı
seyyahlar ilgi duyup buraya gelmişler. Kitaplar böyle yazıyor.
Hemen yakınımızda Yıldız Beldesi içinde Değirmenaltı Şelalesi var. Burada Roma dönemi
yerleşkesi ve yanında belki de üç yüz 300 kişiyi alacak dev bir mağara var. Yani buranın Değirmen Altı
Şelalesinin de gündeme alınması lazım. Mükemmel yüksekliği ve bakir çevresiyle beraber burasının da
değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
Zirvenin Batı cephesinde ciddi bir ormanlık alanımız var, meşeden, titrek kavaktan, çamdan
oluşan. Bu alan da değerlendirilmeli günlük yürüyüşlerde v.s. Yakın çevrede su değirmenleri var, bu
çok önemli bir şey. Artık Türkiye genelinde su değirmeni diye bir şey kalmadı. Çok az örnekleri kaldı.
Türk Halk Kültürü Kongresinde ben Sivas’ta Su Değirmenleri başlıklı bir bildiri sundum. Bu çalışmayla
bir kitaplık bilgi ortaya çıktı. Sivas’ta ayakta kalan üç-dört tane değirmen var. Suyu bağladığımızda
çalışan bir değirmen buraya 10 km uzaklıkta. Bu bir şans. Buraya gelen konukları değirmene götürüp
gezdirebiliriz.
Yeryüzünün nadir “Semer Kaya” yani jeolojik oluşumundan meydana gelen Bakırcıoğlu
“Semer Kaya” oluşumu buraya çok uzak değil ve orda doğalgaz çıkışları, karbondioksit çıkışları,
sarkıtlar ve onun üzerindeki uyuz çermik de buraya çok yakın.
Selçuklular döneminde Antalya’dan Sinop’a giden İpekyolu ve Kervanyolu bu dağın dibinden
geçiyor. Yani kayıtlarda buna dair çok önemli bilgiler var, bu da değerlendirilebilir. Halk edebiyatımızın
büyük isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın köyü buraya çok uzak değil, Banaz köyü hem kültürel, kültür
turizminde hem de inanç turizminde değerlendirilebilir.
Gümüşdere köyündeki Uyuz Gölü, halk oradan çermik olarak yararlanıyor, burasını da turizm
etkinliklerine katabiliriz. Festivallerle, ünlü sanatçıların katılacağı büyük konserlerle şehir halkının
dikkatini buraya çekebiliriz.
En önemlisi, yapacağımız işi de sonunda söylüyorum, önce biz sporcu yetiştirmeliyiz. Bu dağın
müşterisi olacak kayakçıları yetiştirmeliyiz. Şuanda rakam zikretmeyeyim ama bu kapasitemize göre
sporcu sayımız oldukça düşük. Burayı dolduracak düzeyde değil. Bunun için öncelikle hepimiz hep
birlikte burayı doldurup taşırmalıyız. Sonra da başkalarını beklemeliyiz. Teşekkür ederim Sayın Valim.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZAYDIN’ın Konuşması
Saygıdeğer Valim, muhterem hazırun. Şunu ifade etmek istiyorum. Aylar önce düzenleme
kurulunda görev aldım. Belediye Başkanlığı adına, Nebi Valimin Başkanlığında ekip çok ciddi çalıştı
ve konuşmalardan anladım ki hem sempozyuma katılan hocalarımdan misafirlerimizden ve
Müdürümden, Valimin konuşmalarından anladım ki güzel bir iş yapmışız; başarılı geçmiş ve bundan
dolayı mutluyum.
Ne kadar katkımız olduysa ondan dolayı da efendim kendimi mutlu hissediyorum. Şunu
söylemek istiyorum, ilimizi gerek termal açısından gerekse işte malum kış turizmi açısından geleceği
parlak olan bir il olarak düşünüyorum.
Katkısı olan herkese kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, güle güle
diyorum, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum.

Prof. Dr. Abdullah KELKİT’in Konuşması
Sayın Valim, değerli katılımcılar, ben açıkçası biraz rahatsızlandım. Akşam Sivas’a inmiştim,
öğlen tekrar çıktım. Hızlı gelelim diye sağ olsunlar hacılar da hızlı getirdiler. Bir baş dönmesi bir mide
bulanması yaşıyorum, hala yaşıyorum, o yüzden kısa konuşacağım.
Sayın Valim, ana başlıklar altında, bilmiyorum genelde yaşanır mı bu şey, kıvrımlı yollarınızdan
da olması gerekiyor her halde. Şimdi benim tespit ettiğim dinlediğim kadarıyla on başlıkta ben
görüşlerimi sunacağım kısa kısa.
Birincisi tanıtımla ilgili sunulan bildiriler de söylendi tanıtımın yetersiz olduğu. Gerek web
sayfası üzerinden gerekse uluslararası basın açısından ben de buna katılıyorum. İkincisi ulaşılabilirlik.
İşte kendi yaşadığım sorunla onunla da aslında bağlantılı. Ulaşım altyapısı şu an tabi başlamış durumda.
İyileştirme çalışmaları özellikle Sivas çıkışından buraya doğru gelirken bu altyapının hızlı bir şekilde
bitirilmesi gerekiyor.
Buraya eğer sağlıklı bir şekilde hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde insanları ulaştıramazsak
burayı ne kadar dört dörtlük bir tesis haline kış sporları merkezi haline getirsek de maalesef bunun
etkisini çok az görürüz. Ziyaretçiyi buraya muhakkak suretle hızlı bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bunun
için karayolu, zaten havayolu iyileştirildi bunu biz biliyoruz. Demiryolu hızlı trenle beraber şehrin
ulaşımı açısından en azından yatırımlar devam ediyor. 2019 yılı itibariyle faaliyete girecek.
Karayolumuz da şehirden buraya olandan bahsediyorum, yoksa şehre olan karayolunda bir sorunumuz
yok. Alt yapı anlamında gelişmiş durumda tesisleşmenin hızlıca bitirilmesi gerekiyor.
Sayın Valim de diğer konuşmacılar da söylediler, özel sektörün girmesi son derece önemli.
Bunlar tabi yapılırken değişik yaş gruplarından gelir gruplarından eğitim gruplarından insanlar
gelecekler buraya. Bunların isteklerinin gereksinimlerini ihtiyaçlarının belirlenmesi, bunların
karşılanması ve bunların motive edilmesine yönelik tesislerin geliştirilmesi gerekiyor. Uludağ örneğinde
olduğu gibi ya da başka uluslararası İsviçre’de özellikle örneklerinde olduğu gibi sadece zengine yönelik
tesisleşme yaparsak, düşünürsek burayı çok fazla kalkındıramayız. Yerel halkın çevre civarındaki Tokat
olsun Yozgat olsun yakın konumdaki insanların buraya çekilmesi lazım. Ülkemizin diğer bölgelerinden
insanların buraya çekilmesi lazım. O yüzden burada yapılacak tesisleşmelerde, altyapı olanaklarında
muhakkak suretle farklı gelir düzeyindeki eğitim düzeyindeki insanların da gereksinimlerini
karşılayacak önlemleri almakta fayda var. Yani şöyle deyim, bir liraya çay içecek insanlar da gelsin
buraya beş lira on lira verebilecek insanlar da gelsin ki burası kendisinden beklenen hizmeti layıkıyla
yerine getirsin.
Bir diğer konu özellikle de benim branşım olarak bir peyzaj mimarı olarak dış mekan rekreasyon
aktivitelerinin yapılabileceği mekanların hızlıca geliştirilmesi gerekiyor. Tabi bu tip yerlerde yeni
gelişen bölgelerde rekreasüel faaliyetler biraz ikinci planda kalıyor. Sayın Valim, değerli katılımcılar
yani ana yapılar öncelikle düşünülüyor. Elbette ki ana yapılar yapılacak ki devamında da diğer
rekreasüel faaliyetler iyileştirilsin. O yüzden ama bizim için şu an ana tesislerimiz var. Birkaç otel hariç
eksikliğine rağmen bununla beraber rekreasüel etkinliklerden bahsettiğimiz bu 1/25000’lik 5000’lik
dilimindeki imar planlarında öngörülen kararlardaki - yansıda da göstermiştim, bazı arkadaşlarımız da
gösterdi - spor tesislerinin ivedilikle yapılması, günübirlik kullanım alanları piknik alanları vs. çocuklar
için özellikle aktivitelerini yoğunlaştırabileceği mekanlar yapılması gerekiyor.
Bir diğeri yaş gruplarına uygun pistlerin ben başta dedim ama öğlen Sivas dönüşünde
geldiğimde kayak pistine çıkmıştık elbette karın da yetersizliğinden kaynaklanan bugün bir sorun vardı.
Kızak kayanlar, değişik yaş grubundan çocuklar, aileler hep aynı piste çalışmaya, kaymaya aktivite
yapmaya çalıştık. Yeri geldi kızaklar çarpıştı, hocalarımız tabi korkarak eğitim aldılar. Korkarak
eğitimlerini devam ettirmeye çalıştılar. Yani bir pist üzerinde bu faaliyet devam edince mecburen sıkıntı
oldu ama diğer pistlerimizde karımız olsaydı bunu daha az yaşayacaktık. Bunu mümkün olduğu kadar
sınıflandırmak gerekiyor yani farklı yaş gruplarına göre ailelere olabilir profesyoneller zaten yukarılarda
kayıyorlar onun haricinde çocuklu aileler için gördüğümüz bir sıkıntıydı. Mesela aramızda da vardır
bilmiyorum çocuğuyla birlikte oraya gitmek zorunda kalan ailelerimiz vardı. Mesela alışveriş
merkezlerinde çocuk oyun alanları var biliyorsunuz kapalı mekanlar bu tip mekanlar geliştirilirse - belki
vardır bilemiyorum - çocuklarını oraya emanet edip aileler rahat bir şekilde aktivitelerini yerine
getirebilirler bunu gördüm.
İmar planlarını söyledim sunumumda da bahsetmiştim muhakkak suretle imar planlarına bağlı
kalmak kaydıyla projelendirme yapılması gerekiyor. Bundan sonraki yapılacak tesislerde de dış mekan

düzenlemelerinde de projeler yapılıp projelerin uygulamaya koyulması gerekiyor. Tüm yıl boyu
etkinlikleriyle ilgili sayıldı zaten burada da elimizde mevcutlar. Aşağıda göletimiz var gölet elbette şu
an suyu çok az vaziyette ama bu yağışa da bağlı dolayısıyla ama etrafına baktım ben etrafında suya bağlı
rekreasyon alanlarındaki etkinliklere yönelik herhangi bir düzenleme ben göremedim. Sadece suyun
içiyle ilgili sanki aktivite yapılıyor gibi gözüküyor, bu o kadar cazip olmaz, oraya gelecek insanları
orada tutmanız gerekiyor. O yüzden buna yönelik yatırımların da yapılması lazım.
Günübirlik tabi olacak, diğer kamping piknik vs. o tür şeyler zaten kış sporları bağlamında
geliştirilmesi gereken aktiviteler. Son iki düşüncem burada sunumlarda da arkadaşlarımız bahsetti.
Amatör bir ruhla bu işlemler devam ediyor. Bu amatör ruhun korunaktan yani bir arkadaşımızın
sunumunda vardı yaşlı teyze ile gençler halay çekiyorlardı, onun gibi. Bu amatör ruhun bir taraftan
korunması gerekiyor. Bu da Anadolu’nun kendine ait bir şeyi, ben de bir Sivas çocuğu olarak bununla
gurur duyuyorum.
Batıdan gelen arkadaşlarımızda vardır muhakkak ama bu ruhu Anadolu’da çok daha rahat
görüyorsunuz. Yani insanlarla iletişim, samimiyet, dostluk çok daha önde oluyor burada, o yüzden bu
ruhun korunaraktan hizmetlerin ona göre geliştirilmesi ama yine de profesyonelliği elden bırakmamak
lazım. O da ayrı bir olay.
Son bir şey söyleyeceğim Sayın Valim, ben ikili görüşmelerde de söylemiştim. Bu kongrenin
devamı seneye olsun mu olmasın mı konuşulurken kış turizminin her yıl tabi bütün kongrede yapılması
- yapılmayabilir - çalışmalar açısından hem de katılım anlamında.
Sivas’ın doğal ve kültürel değerleri var. Kendine özgü doğal ve kültürel kaynak değerleri var.
İşte kaplıca bunlardan bir tanesi. Termal turizm kültür turizmi gibi bunları böyle peyderpey yani
önümüzdeki yıl mesela termal ki idealdir bence daha sonra kültür turizmi gibi bu kendi arasında
dönebilir. O zaman üç dört yıl sonra buraya geldiğimizde tesisleri çok farklı göreceğiz. Daha güzel daha
iyi yatırımlar yapılmış, beklentilere ulaşılmış gibi.
Bu türde genel bir önerim olacak. Ben bu vesileyle bu kongrenin düzenlenmesinde Sayın
Valimize, Belediye Başkanımıza, Rektörlüğümüze, İl Özel İdaresine ve kurum Genel Müdürlüğüne ve
bu işte emek harcayan akademisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER’in Konuşması
Herkese saygılarımı sunuyorum. Güzel bir toplantı oldu. Ciddi çalışmalar var ülkenin her
yerinde, Sivas’ta da bunlar insanda heyecan uyandırıyor. Ama tabi bazı eksiklikler var. Bunların da
olması gayet doğal. Benim gördüğüm kadarıyla iki gündür olan toplantıda uygulama - çünkü turizm
uygulamalı bilim dalıdır - uygulamada yemeden, içmeden, görmeden, yaşamadan sonuçları görmek
mümkün değil. Eksik olan nokta galiba bundan sonraki çalışmalarda iklim değişikliği, sürdürülebilir
kalkınma ve taşıma kapasitesi üzerinde çalışmaların yoğunlaşması. O zaman bu sorunlar git gide daha
azalır gibime geliyor.
Yıldızeli için söyleyeceğim. Şimdi bir çocuk dostu şehri olacak ve çocuk dostu kongresi olacak,
çocuk dostu turizmi olacak, kenti olacak, şehri olacak diyor Suavi Hoca. Bu bir farkındalık, bizler turizm
olarak farkındalık üzerinde dururuz. Turizm hocaları bilir, rekabet edebilmek için farkındalık bu iyi
yakalanmış bir nokta. Şimdi bu çocuk dostu turizmiyle birlikte artık turizm herkes için spor, herkes için
turizm anlayışı var.
Bir de bir şey daha söylendi. İstanbul’da ve bütün Türkiye’de ve dünyada yaşayan iki milyon
kadar Sivaslı var galiba, değil mi öyle anladım. Bunun bir milyonu İstanbul’da yaşıyor. Bunların
herhalde sivil toplum kuruluşları falan var. Sivas Vakfı, Sivas’ı tanıtma derneği gibi. Bunlar İstanbul’a
iş amaçlı gidip yaşamış bunların çocukları var. Bunların bu çocukları çocuk olup da yetişkin duruma
gelip üniversiteye gidenler ne kadar acaba kendi illerini tanıyorlar, benim bu konuda soru işaretlerim
var.
Çünkü ben kendi öğrencilerimize sordum, bakın böyle bir toplantı var. Bir şeyler hazırlayın
gidin, öğrenin kendi ailesi ben Sivaslıyım dediği halde Sivas’a gidip görmemiş bile. O zaman müşteri
kitlesi dediniz ya o müşteri kitlesi biz hep arzı konuşuyoruz ama bir şeyleri çekmek için farkındalığı
sağlamak için o zaman buradaki o sivil toplum kuruluşlarındaki üye olan ailelerin çocuklarına
Yıldızeline gelin, kayın ilinizi tanıyın. Çocuk dostu olacak gibi bir tanıtım materyali hazırlayıcı ne
bileyim reklamlar hazırlayıcı olursa ilk önce hedef kitle, anladığım kadarıyla Sivas’ta Sivas’ı çıkıp diğer

şehirlerde, illerde ve yurt dışında yaşayan ailelerin çocukları yetişkinleri olacaktır. Üniversite
düzeyindeki ben kendi öğrencilerimden bunu gördüm. Buraya geldikten sonra bağlantıyı kurarak bunları
söylüyorum.
Bir de şimdi kültürel miras var bunu üç madde halinde toplayarak düşüncelerimi ifade etmek
istiyorum. Son üçüncü madde kültürel miras. Kültürel mirası koruma tamam, o konaklar restore ediliyor
işte. Bunlardan para kazanalım yapalım edelim de kültürel mirasın korunması kültür ayrı kültürel miras
ayrı, her şey kültür turizmi yapıp para kazanmak değil. Eğer tanıtım değil mi o Sivas’taki çocuklara yani
bir tek Aşık Veysel yok ki bin tane aşık var genelinde. Bir Aşık turizmi yapın bu çocuklara. Sivas’ı
tanımıyorlar ama türkü ile birlikte türkü barlara gidip türkü bağlama saz çalıp türkü söylemesini
biliyorlar. Ben bunları yıllardır takip ediyorum ne yapıyorlar ne ediyorlar.
Çok kozmopolit öğrenci kitleniz var kendi üniversitenizde. İşte o zaman burada Miras Turizmi
var, Edebi Âşık Turizmi yapın. İşte diyorsunuz ya Pir Sultan Abdal var, Âşık Veysel’in dışında kimler
varsa. Saint Paule'nun ayak izleri gibi âşığın ayak izleri diye bir kültür rotası yapılsın, bunlar neredeyse
tabii. Buradan çermiğe giderken edebi âşıkların rotaları üzerinden sizi götüreceğiz diye lanse edilsin. O
zaman sabahki söylemiş olduğum turistik potansiyeli bir bütün olarak ele alındığında Termal, Kış
Turizmi, Kültür bir arada olacaktır. Ama en önemlisi galiba ben daha çok kültür gezginiyim, Anadolu
gezgincisiyiz. Türkiye’yi otuz yıldan beri dört, beş defadır turluyoruz.
Çok güzel gelişmeler var. Yani seksenli yıllarda öğrendiğimizin devlet şu anda yatırımlarını
yapmaya çalışıyor. Ama sürdürülebilirlik ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda endişelerim var.
Bunun için de gençlere ve yetişkinlere yatırım yapmak zorundayız ki -biz geldik gidiyoruz- 2030
yılından sonraki küresel gençlik "Biz ne verdik?" diye bizim sorduğumuz soruya, cevaplamadığımız
sorulara biz onlara cevap verebilelim. O da Kültürel mirasın korunması ve Edebi Turizm gibi Miras
Turizmi gibi -ismini ne koyarsanız koyun- farklı kültür çeşitlerine yönelik olabilir. Üç noktada topladım.
Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU’nun Konuşması
Şimdi, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Bu Kış Turizmi Kongresi toplantısı
ile anlamış olduk ki bizim Termal Turizmi geliştirmemiz lazım. Öncelikle orayı bir adam akıllı
geliştirmemiz lazım. Sonrada orayla burayı birleştirirsek çok güçlü bir tanıtım ve pazarlama imkânına
sahip olacağız. Şimdi, her şeyi hemen hemen herkes söyledi. Sayın Valim de çok güzel özetledi, Kelkit
hocam çok güzel özetledi. Ben yeni bir şey söylemek adına şöyle bir basit öneride bulunmak istiyorum.
Dünyanın yükselen trendi şu son iki üç yıldan bu yana Çocuk Dostu Turizm. Yeni bir konsept olarak
gelişiyor, hem çocuk hakları açısından yapılan uluslararası anlaşmalar ve gelişmeler kapsamında hem
de pazarlama genişliğindeki donanmaları sonucunda yeni bir pazarlama odaklaması olarak gelişiyor.
Biz de zaten bunu dikkate alarak, Nisan ayında bir Kongre düzenliyoruz. Sivas'ta "Çocuk Dostu Turizm
Kongresi".
Kayak merkezleri arasında benim bildiğim bütün dünya üzerinde - yalnız Türkiye değil - bütün
dünya üzerinde çocuk dostu kayak merkezi yok. Bizim çocuk dostu kayak merkezi planlamamız ve belki
de şu anda atıl olan ikinci günübirlik merkezini basit dönüşümlerle bir çocuk dostu kayak merkezi
binasına dönüştürmemiz çok kolay olabilir. Eğer Valiliğimiz önderlik eder, böyle bir çalışma yapılırsa
ve buranın da Çocuk Dostu Kayak Merkezi olarak da tescili sağlanırsa çok ciddi anlamda bir marka
oluşturmaya katkı vereceğini ve yeni bir cazibe unsuru ortaya çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir
önerimiz var.
Bizim, Sivas'ta Turizm Fakültesi olarak -biliyorsunuz ki bu sene açıldık- yeni yapılanmalarımız
var. Önümüzdeki yıldan itibaren Trimaster Sistemine geçiyoruz. Üç dönemli eğitim sistemine
geçeceğiz. Öğrencilerimiz 3/12 yani eğitim hayatlarının 1/4'nü sektörde fiilen geçirecekler. İki tane yeni
bölüm önerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi Dijital Turizm Bölümü, bir tanesi Turizm Bilişim
Sistemleri Bölümü. Eğer bunları YÖK'e kabul ettirebilirsek yepyeni bir yol açacağımızı düşünüyoruz.
Biz burada, Sivas'ta sizler için her zaman varız. Sizleri de her zaman buraya bekliyoruz. Bu
toplantıların devamının hem Sivas'a hem de bilim dünyasına büyük katkılarda bulunacağına inanıyoruz.
Teşekkür ediyoruz.

Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY’ın Konuşması
Sivas'a dair çok şey söylendi, çok memnuniyet verici sonuç alındığını düşünüyorum ben de. Bu
kongerenin gayet yararlı olduğu görünüyor. Kongrede sunulan bildiriler konusunda küçük bir
değerlendirme yapmak istiyorum. Ondokuz Üniversiteden 48 bildiri sunulmuş. Ondokuz Üniversiteden
katılım olmuş. Toplam 130 kişi katılmış. Şimdiden tanıtım atağımız 130 kişi ile başlamış, bu 130 kişi
de kısa zamanda herhalde - Bir kişi 14 kişiye mi söylüyordu hocam memnuniyetini? - ilk etapta herhalde
binin üzerine çıktık birkaç gün içerisinde Sayın Valim.
Konuların seçimi açısından bildirilerin nitelikleri konusunda birkaç şey söylemek istiyorum.
Konuların seçimi açısından baktığımızda genelde bölgesel çıkarımlar ön plandaydı, özellikle de
Yıldızdağı ve Sivas Turizm Merkezi kapsamında sonuçlar üretilmişti. Bunu daha az sayıda işletme bazlı,
yani işletme performansı odaklı değerlendirmeler takip etti. Birey üzerinden değerlendirme çok daha
sınırlı olduğunu gördüm. Turizmciler de tabi çalışma itibariyle turizmciler biraz hani bazı oturumlarda
sorulan sorularda böyle ikilem yaşadık, ciddi oranda teknik bilgi var.
Sayın Müdürüm de mütalaa etti, işte pist uzunlukları bu bölgede zirveye tırmanmak için gerekli
araçlar, araç kapasiteleri şunlar bunlar. Bunlar aslında turizmciler için biraz teferruat tabi açık
söyleyeyim doğrudur yanlıştır ayrı bir mesele ayrı bir tartışma konusudur. Biz biraz daha işin ticari
boyutundayız sanki. Dolayısıyla yapılan çalışmaların büyük oranda turist algısına odaklandığını
gördüm. Turisti nasıl etkileyebiliriz? Konusu üzerindeydi. Biraz belki bildirileri de bu açıdan filitre
etmek, bu açıdan değerlendirmek gerekir sonuç üretmek babından.
Yöntemle ilgili birkaç şey söylemek mümkün. Literatürden hareketle çıkarım yoğundu. Yani
yoğun olarak ikincil kaynak kullanılmıştı, çıkarım yoğundu. Biz aslında turizm gibi uygulamalı bir
alanda bunun daha çok birincil veri üzerine yapılmasını istiyoruz. Çağdaş literatür de bunu gerektiriyor.
Yani web siteleri üzerinden, şikâyet siteleri üzerinden çok önemli bilgi kaynağıdır bunu haydi diyelim
kış turizmi ile alakalı olarak bu analizler yapılmalı ama bundan sonraki çalışmalarda doğrudan Kış
Turizmine katılan turistler neler hissediyor, neyi nasıl algılıyor? Bu konuda literatürün gelişmesini talep
edebiliriz.
Gözlem, teknik olarak gözlem özellikle nitel yaklaşım hâkimdi. Gözlem çok sık kullanılmıştı.
Ama hemen hemen hiç bir sunumda bu beyan edilmedi. Çok enteresan yani "Ben gözlem tekniğini
kullandım" diyen bir akademisyen görmedim. Oysaki çoğu sunum yapan gözlemlerine dayalı bir şeyler
söyledi. Sosyal Bilimlerde gözlem nitel yaklaşım kapsamında ciddi bir tekniktir. Ama sübjektif kaçtığı
için biraz tartışmalıdır. Ama böyle Kış Turizm gibi Türkiye için çok fazla eserin üretilmediği bir alanda
Araştırmacıların kendine güvenip de ben "Gözlem yaptım" diyebilmesini beklerdim ben kendi adıma.
Görüşme Tekniği çok sık kullanılmıştı. Bu tabi yeni gelişen literatürlere has bir durum. Mevcut
nitel yaklaşımına, belli bir doyumuna ulaşılıyor, kritik unsurlar tespit ediliyor, ondan sonra birer
değişken gibi ölçeklendirilerek nicel mantıkla çalışılabilir diyebiliriz.
İkincil kaynaklardan analiz verisi elde edilmişti. Bu da çok yoğundu. Bunda kastımız şu;
özellikle şikâyet siteleri gibi sitelerden elde edilen, yani bunu bir birincil veri gibi değerlendirmiş
araştırmacı ama var olan bir kaynağa gitmeden elde edilmiş bir veri idi. Bu aslında bize yorum yapma
açısından çok ciddi bir avantaj sağlıyor ama onda da -değerli genç akademisyen arkadaşlar için bunu
vurguluyorum- onda da sübjektif bir taraf var. Biliyoruz ki turizm işletmeleri veya daha başarılı
sermayesi güçlü olan bazı şirketler sosyal medya üzerinden kendilerini tutundurabilmek için ekipler
kuruyorlar ve piyasaya mesaj yayıyorlar. Ya da piyasadaki mesajları manipüle edebiliyorlar. Dolayısıyla
biz sosyal medyadan elde ettiğimiz veriyi belki bir boyut daha ileri taşıyarak işletmelerden veyahut da
doğrudan tüketicilerden elde ettiğimiz veri ile check etmek durumundayız. Burada sunulan bildirilerin
bu açıdan bir yorumlama zaafı içerisinde olabileceğini düşünüyorum ve bu konuda da araştırmacılara
genç araştırmacılara kendilerini geliştirmelerini öneriyorum.
Nihayetinde gerçekten Sivas için bir değer üretildiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da Sosyal
Bilimler adına bir değer üretildiğini düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca tabi bize bu
imkânı verdiler, ağırladılar, biz çok memnun olduk kendileri ile tanışmaktan. Bundan sonraki
faaliyetlerini de takip edeceğiz, elimizden gelirse de katılacağız inşaallah, destek vermeye çalışacağız.
Sayın Valimin şahsında bütün katkısı olan Kurumlara, hocalara, Cumhuriyet Üniversitemizin Turizm
Fakültemize, Belediyemize, bütün kurumlara teşekkür ediyorum, sağ olsunlar.

Doç. Dr. Oğuzhan İLBAN’ın Konuşması
Sayın Valim. Bu tür Kapanış Konuşmalarının sonundaki sunum genellikle teşekkür ile biter.
Ben de o yüzden özellikle bu Sempozyumun hazırlanması ve ağırlanması tüm katılımcıların son derece
özel ve heyecanla bu sempozyuma katılmaları ve bizleri burda heyecanla ağırlayan başta tüm tesis
çalışanlarına, başta Müdürümüze, Sayın Kültür İl Müdürümüze, Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze,
bununla birlikte bizimle çok sıcak biçimde o Anadolu insanının o güzel misafirperverliğini gösteren tüm
personele, ayrıca Sivas halkının karşılaştığımız her yerde bizlere göstermiş olduğu sıcak duygularla
gülümsemelerine çok içtenlikle tüm katılımcılar adına tüm buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelen
tüm akademisyenler adına ben çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, Kış Turizmi ve turizmin birçok alanında disiplineler arası çalışmaları görüyoruz ve
aslında bu konunun da disiplineler arası çalışılması gerektiğini gördük. Bu sempozyumda hocalarım
sizler birçok konuya değindiniz dolayısıyla bunun devamında muhakkak farklı disiplinlerin bakış
açılarının da sempozyum içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Biz bugün peyzaj mimarını gördük,
coğrafya hocalarımızı gördük, işte bunun dışında turizmin farklı alanları ile ilgilenen hocaların farklı
bakış açılarını gördük. Ama bunu biraz daha genişletmek gerekiyor. Mühendislerimizi de katalım. Hatta
bu işin kimyası var onu katalım. İklim değişikliği diyoruz. Biraz daha bakış açımızı genişletebilirsek
eksiklerimizi daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum.
Bununla birlikte genel anlamda Yıldız Dağı ile Yıldız Dağı’ndaki oluşturulan bu proje ile ilgili
şunu söylemek istiyorum. Tabi ki rekabet edebilmek bizim için çok önemli. Rekabet noktasında da
öncelikle sadece tesisin ve bu işle ilgilenen STK'ların ya da yerel yöneticilerin buna inanması
gerekmiyor. Rekabeti oluşturacak olan aynı zamanda tüm paydaşlar. O yüzden tüm paydaşların bu Kış
Turizminin geliştirilmesine muhakkak inandırılması gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle maliyet giderleri stratejisi açısından sunumlarda da gördük birçok konuda da gördük
maliyet liderliği stratejisini izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu uygulayabilecek yapınızın da
olduğunu gördük. Çok güzel bir işletmeniz var. Valiliğimiz son derece önemli katkılar sağlıyor. Turizm
Müdürlüğümüz ve birçok Kurum bu konu ile ilgili kaynaklar sağlıyor. Dolayısıyla biz bu alanda turizm
faaliyetine katılmak isteyen insanların maliyet konusundaki endişelerini giderebilecek bir tanıtım
faaliyeti ile eğer harmanlarsak bence Yıldız Dağı’mız da önümüzdeki yıllarda iyi bir sloganla, güzel bir
amblem ve sembolle muhakkak Türkiye'de hak ettiği yeri alacaktır.
Ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Belki söylenebilecek birçok şey var ama bunlara
zaten sunumlarda değindik. Bildirilerle ilgili de çok kısa bir şeye değineceğim ama Oğuz hocam çok
güzel bilimsel bir bakış açısı ile ele aldı, hatta Füsun hocam da değindi, belki de bunu biraz daha
söylemekte fayda var. Genç akademisyen arkadaşlarımız heyecanla hazırlandılar. Hocalar onları dönem
dönem kontrol etti, edilmiyordu onlar biliyoruz.
Yöntem konusunda bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü turizm son derece
önemli bir bilim dalı ve bunun gelişmesi noktasında bizlerin ve sizlerin önemli katkılara ihtiyacı var. O
yüzden ben buraya gelip sunum yapan genç akademisyenlerimize, kardeşlerimize, hocalarımıza tekrar
sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkânı sağlayan siz Sayın Valimize ayrıca teşekkür
ediyorum.

