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ÖZET
Spor turizmi dünyan n birçok ülkesinde geli mekte olan ekonomik bir faaliyet alan r. Baz ülkeler spor turizmi
sayesinde ciddi ekonomik gelirler elde etmektedirler. Spor turizmi içerisinde yer alan birçok spor faaliyeti
bulunmaktad r. Bunlardan birisi de k sporlar r. K sporlar baz ülkelerin temel gelir kaynaklar n ba nda
gelmektedir. Bunun yan nda k sporlar na yönelik olarak gerçekle tirilen uluslararas spor etkinlikleri bölgelerin
turizmi aç ndan tan mlar na katk sa lamaktad r. Türkiye’de de k turizmi son y llarda ciddi bir geli me
göstermi tir. Ancak baz k turizmi bölgelerine yap lan yat mlar n dü ük olmas ve tan m faaliyetlerinin
yetersiz olmas Türkiye’nin k turizmindeki geli imini engellemektedir. Yap lan bu ara rmada, Türkiye’nin
sahip oldu u k turizmi potansiyelinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Spor, turizm, k sporlar

ABSTRACT
Sports tourism is an economic sector which is developing in lots of countries in the world. Some countries have
serious income by means of the sports tourism. Lots of sports activities are included in sports tourism. One of
them is winter sports. Winter sports are the principal income of some countries. Besides, international sports
activities for winter sports contribute to the introduction of the regions in winter tourism. In recent years, winter
sports have considerably developed in Turkey. However, investment which is lower in some winter tourism
regions and promotional activities are not enough. Thus, winter sports in Turkey are restrained. The aim of this
study was the evaluation of the potential winter sports in Turkey.
Keywords: Sport, tourism, winter sports
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Turizmin tarihsel geli im süreçleri incelendi i zaman, insanlar n geçmi dönemlerde
gerçekle tirdikleri co rafi ke ifler, sava lar, fetih hareketleri, dinsel güçler nedeniyle farkl
yerleri gezip görme iste i, bu amaçlar gerçekle tirmek için ikamet ettikleri yerlerden
ayr larak ba ka yerle im yerlerine gitmeleri ilk turizm faaliyetleri olarak
de erlendirilmektedir (Akat, 2008). nsanlar n gerçekle tirdikleri ilk turizm faaliyetleri
görülmeyen ve bilinmeyen yerleri görme ya da ö renme içgüdüsü ile ortaya ç km r (Çulha,
2008). Turizm faaliyetleri zaman içerisinde dünya genelinde geli mi ve ülkelerin en önemli
gelir kaynaklar ndan birisi haline gelmi tir. Özellikle II. Dünya sava sonras nda turizm
faaliyetlerinin birçok ülkenin önemli bir gelir kap
haline geldi i belirtilmektedir
(Çetinkaya, 2014). Türkiye’de de 1980 sonras dönemde ekonomik, sosyal ve kültürel aç dan
a aç lmaya paralel olarak turizm yat mlar nda art meydana gelmi ve turizmin geli me
artm r (Zengin, 2010).
Turizm faaliyetleri hem küresel yak nla maya hem de bölgesel aç dan ekonomik geli meye
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katk sa layan birer olgu olarak de erlendirilmektedir (Özgen, 2010). Son y llarda
Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülke turizm gelirlerini artt rmak için alternatif turizm
seçenekleri olu turmaya ba lam r (Ulusan & Batman, 2010). Alternatif turizm
seçeneklerinin artt lmas ülkelerin turizmden ald klar pay n da artmas na katk
sa lamaktad r. Bu nedenle alternatif turizm seçeneklerinin geli tiren ülkelerin turizm alan nda
di er rakip ülkelere kar önemli bir avantaj sa layaca belirtilmektedir. Alternatif turizm
faaliyetleri turistik ürün çe itlili inin artt lmas ifade etmektedir. Kongre turizmi, macera
turizmi, kültür turizmi, termal turizm ve gençlik turizmi alternatif turizm kapsam na
girmektedir (Öztürk & Yaz
lu, 2002). Son y llarda kitle turizmi ve alternatif turizm
içerisindeki yo un olarak ilgi duyulan di er bir alan spor turizmidir (Soyak, 2013; Ak n,
2015).
Kökeni eski Yunan’da antik olimpiyatlara kat m için yap lan seyahatlere kadar uzanan spor
turizmi (Y ld z ve Çekiç, 2015) gerçekle tirildi i bölgeye farkl biçimlerde ekonomik katk lar
sa lamakta (Zengin, 2010) olup, ayn zamanda bölgenin tan
na destek olmaktad r.
Örne in; futbol tak mlar sezon öncesi ya da sezon aras dönemlerde kamp amaçl turistik
seyahatlere ç kmaktad rlar. Futbol tak mlar n kat ld klar haz rl k maçlar ulusal ve
uluslararas birçok bas n kurulu u taraf ndan takip edilmektedir. Bu durum, bölgenin ve
bölgedeki konaklama tesislerinin reklam n yap lmas na katk sa lamaktad r. Söz konusu
maç yay nlar futbol tak mlar n bir miktar maddi kazanç sa lamalar na destek olmaktad r.
Konaklama tesislerine yeterli mü teri gelmeyen k dönemlerinde futbol kulüplerinin kamp
amac yla konaklama i letmelerine gelmeleri otellerin k döneminde de yüksek say da
personel çal rmalar na neden olmaktad r. Bu durum, konaklama i letmelerinin turizm
sezonu d nda kalan dönemlerde de istihdama katk sa lamalar na zemin haz rlamaktad r
(Demir & Demir, 2004).
Dünyada spor turizmi uzun y llard r geni bir perspektiften ele al rken, Türkiye’de spor
turizminin yeni geli mekte oldu u belirtilmektedir. Türkiye’nin spor turizminin büyük bir
potansiyele sahip oldu u göz önünde bulunduruldu u zaman, spor turizmine yönelik alanlar n
turizme kazand lmas oldukça önemlidir. Türkiye’de özellikle 1980 sonras nda spor
turizmine yap lan yat mlar n artt
görülmektedir. Bu durum, spor turizminin sektör
içerisinde önemli bir pozisyona gelmesine katk sa lam r (Bekta , 2010). Türkiye’de spor
turizmi üzerine gerçekle tirilen büyük organizasyonlar da spor turizminin geli mesine destek
olmu tur (Koçan, 2007).
Türkiye’de spor turizmi alan ndaki geli melerin büyük bir bölümü k
turizminde
gerçekle mektedir. Türkiye’nin sahip oldu u co rafi özellikler ve iklim ko ullar birçok
bölgede k turizmine uygun alanlar olu mas na katk sa lam r. Ancak Türkiye’de k
turizmi alan nda yap lan tan mlar n s rl oldu u, özellikle geli mekte olan kayak
merkezlerinin büyük bir bölümünün turistler taraf ndan yeterince bilinmedi i ifade
edilmektedir. Yap lan bu ara rmada Türkiye’nin k turizminde sahip oldu u potansiyelin ve
geli mekte olan k turizmi merkezlerinin genel özelliklerin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Turizm Kavram
Oldukça eski bir kavram olan turizm sözcü ünün kökeni Latincede “tornus” kökünden
türemi olup, çevreyi dola mak, dönmek ve geri gelmek anlamlar na gelmektedir. Burada
ifade edilen sözcüklerden de anla ld
gibi turizmin temelinde hareket etmek ve geri
dönmek eylemleri bulunmaktad r. Bu nedenle turizm faaliyetlerinin temelinde gidilen yerde
tamamen kalma dü üncesi yatmamaktad r. Dünya genelinde turizm alan nda s kl kla
kullan lan “tour” ve “touring” sözcükleri de “tornus” kökünden türemi tir (Usta, 2009).
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Turizm, insanlar n farkl nedenlerle sürekli olarak ikamet ettikleri yerle im yerinin d na
kt klar , genellikle kazanç sa layan geçici veya sürekli faaliyetlerde bulunmamak ve gidilen
yere yerle memek ko uluyla gerçekle tirilen konaklama eylemleridir. nsanlar tarih boyunca
sürekli seyahat etmek zorunda kalm lar, bu durum turizmin tarihin her noktas nda
görülmesine katk sa lam r. Modern ya amda haberle me ve ula m a lar ile sanayinin
geli mesi, insanlar n refah düzeylerinin artmas , ki i ba na dü en gelir oran n ve insanlar n
sahip olduklar bo zaman diliminin artmas turizmin farkl boyutlar kazanmas na zemin
haz rlam r (Yalç n, 2006). Günümüzde insanlar n turizme kat lma nedenleri göz önünde
bulunduruldu u zaman, turizmin boyutlar n hangi düzeyde farkl klar kazand daha rahat
anla lmaktad r. Dünya Turizm Örgütü taraf ndan haz rlanan raporda, turizm faaliyetleri
içerisinde insanlar n en fazla yöneldikleri turizmin kültür, e lence ve tatil amaçl turizm
faaliyetleri (%51) oldu u belirtilmi tir. Ayn raporda i ve mesleki amaçla gerçekle tirilen
turizm faaliyetlerinin %15, akraba ve arkada ziyaret turizminin, sa k turizmi ile din ve hac
turizminin %27 düzeyinde oldu u vurgulanm r (Acar ve ark., 2012).
Turizm, tar ma dayal ekonomilerde tar mda meydana gelen dü lere paralel olarak önemli
bir sektör haline gelmi tir. Bu yönü ile turizm faaliyetleri hem yerel anlamda döviz girdilerini
artt rm hem de yerel ekonomilerin kalk nmas na katk sa lam r. Bunun yan nda turizm
faaliyetlerinin gerçekle ti i bölgelerde geçici bir süreli ine de olsa (mevsimlik) istihdam
oranlar artm r. Söz konusu faydalar n yan nda turizm sektörü uluslararas alanda ya anan
birçok ekonomik krize ra men büyümeyi ba arm r. Yap lan ara rmalarda turizmin 21.
Yüzy lda da söz konusu büyüme ve geli meyi sürdürece i belirtilmektedir (Yanarda & Avc ,
2012).
Turizm faaliyetleri hizmet sektörü kapsam nda de erlendirilmektedir. Hizmet sektörü oldu u
için turizmde üretilen hizmetlerin tüketimi de e zamanl olmaktad r. Di er bir ifade ile
turizmde mü teriler ald klar mal ve hizmeti an nda tüketmektedirler (Karakaya, 2009). Bu
özelli i nedeniyle turizm i letmelerinde sunulan hizmetlerde mü teri memnuniyeti önemli bir
husus olarak ortaya ç kmaktad r.
Spor Turizmi Kavram
Spor ve turizm olgular birbirini tamamlayan olgular olarak de erlendirilmektedir (Ak n,
2015). Ulusal ve uluslararas spor etkinliklerini içeren organizasyonlar ile spor ile ilgili turlar
ve ampiyonalar spor turizmini meydana getirmektedir (Bekta , 2010). Spor kulüplerinin
haz rl k kamp amac yla yurt d na ç kmalar da spor turizmi kapsam nda
de erlendirilmektedir (Koca ve ark., 2007). Spor turizminde üç faktörün ön plana ç kt
belirtilmektedir. Bu faktörler; spor oyunlar na aktif olarak kat lmak, spor faaliyetlerine
kat lanlar desteklemek ve faaliyetlerin gerçekle ti i mekânlar ziyaret etmektir. Bu kapsamda
spor turizmine kat lacak ki ilere yönelik faaliyetler üç farkl biçimde gerçekle mektedir.
Bunlar; aktif olarak spor faaliyetlerine kat lan ki ilere yönelik turizm faaliyetleri, do rudan
spor faaliyetlerine kat lmayan, ancak spor faaliyetlerini izlemeye gelen seyircilere yönelik
turizm faaliyetleri ve aktif sporcu olmadan spor faaliyetlerine kat lmak isteyen bireylere
yönelik turizm faaliyetleridir (Öztürk & Yaz
lu, 2002).
Spor turizmi, sporla ili kili serbest zaman etkinliklerini de kapsamaktad r (Bekta , 2010). Bu
kapsamda insanlar n rekreasyon amaçl kat ld klar birçok etkinlik turizm kapsam nda ele
al nmaktad r (Karaküçük, 2008). Özellikle spor amaçl rekreasyon faaliyetlerinin büyük bir
bölümü turistik etkinlik olarak gerçekle tirilmektedir. Rekreasyon ile turizmin etkile im
içerisinde oldu u baz durumlar a
da sunulmu tur;
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Hem turizm hem de rekreasyon etkinliklerinde baz do al ve be eri de erler (kültürel
de erler, tarihi eserler vb.) kaynak olarak kullan lmaktad r.
Bir ülkede insanlar n rekreasyon etkinliklerine yönelmeleri turistik rekreasyon
etkinliklerini artt rmaktad r. Bu durum, bölgede iç turizmin geli mesine katk
sa lamaktad r.
Sportif rekreasyon etkinlikleri ve rekreasyon alanlar turistik ürünlerin bir halkas
olu turmaktad r.
Rekreasyon alanlar ve rekreasyon hizmeti veren i letmeler turistlerin bo zamanlar
de erlendirmelerine katk sa lamaktad r. Bu nedenle rekreatif etkinlikler ve bölgedeki
rekreasyon alanlar turistik ürünlerin cazibesini artt rmakta ve turistlerin konaklama
sürelerini uzatmaktad r (Hazar, 2003).
Spor turizminde bölgenin sahip oldu u fiziksel ve co rafi özelliklerin büyük bir önemi vard r.
Türkiye’de spor turizmine yönelik faaliyetlerin genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde
bulunan turistik alanlarda gerçekle tirildi i görülmektedir. Bu bölgelerde spor turizmine
yönelik olarak rafting, kano, yamaç para ütü, jip ile safari turlar , da bisikleti ve trekking
turlar gibi do a sporlar n yap ld belirtilmektedir (Bekta , 2010). Spor turizmi yap lan
bölgelerin sahip olduklar fiziksel özellikler profesyonel spor kulüplerinin yöneldikleri turistik
faaliyetlerde de oldukça önemlidir. Özellikle spor kulüplerinin gereksinimlerine cevap
verebilen bölgeler spor kulüpleri için önemli birer tercih nedeni durumundad r. Örne in; bir
futbol kulübü haz rl k kamp amac ile gitti i turizm bölgesinde a
daki özelliklerin
bulunmas beklemektedir;
Bölgenin havaliman veya di er uygun yollar ile ula
n kolay olmas ,
Ormanl k alan içerisinde antrenman yapmaya elveri li alanlar bulunmas ,
Bölgede antrenman yapmaya uygun ko u parkuru bulunmas ,
Bölgede yeterli emniyet önlemlerinin al nm olmas ,
Antrenman sahalar ile konaklama tesislerinin alternatiflerinin bulunmas ,
Bölgede sporcular için gerekli özel g dalar n sa lanabilece i noktalar bulunmas
(Demir & Demir, 2004).
Dünyan n birçok ülkesinde spor turizmi kapsam nda gerçekle tirilen birçok etkinlik ciddi
düzeyde turisti bölgeye çekmektedir. Hatta baz ülkelerdeki spor turizmi faaliyetleri dünya
çap nda popüler hale gelmi ve bölge ile özde le mi tir. Özellikle Amerika, Japonya, Kanada
ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde k rsal turizm oldukça geli mi , bu bölgelerde spor turizmine
yönelik birçok faaliyet yürütülmektedir. Amerika’da atl turizm, kano ve kanyon turizmi,
Yeni Zelanda’da da bisikleti, trekking ve da
k, Japonya’da bal kç k ve atl geziler,
Kanada’da ise kayak, kanyon turizmi ve kano gibi spor etkinlikleri spor turizmi içinde büyük
bir paya sahiptir. Söz konusu ülkelerde gerçekle tirilen spor turizmi faaliyetleri k rsal
bölgelerin dünyaya aç lmalar na katk sa lamaktad r (Bekta , 2010).
Türkiye’nin K Turizmindeki Potansiyeli
Kayak merkezlerinin farkl bölgelerden gelen turistler taraf ndan ziyaret edilmesi spor turizmi
kapsam nda de erlendirilmektedir (Koca, Zaman & Co kun, 2007; Gündo du & Deveci,
2008). Spor turizmi içerisinde önemli bir yere sahip olan k turizmi konusunda Türkiye’nin
önemli merkezlere sahip oldu u bilinmektedir.
Türkiye’de k sporlar na yönelik turizm faaliyetlerinin geli tirilmesi ad na Kültür ve Turizm
Bakanl
taraf ndan yürütülen eylem planlar bulunmaktad r (K çarslan, 2008). Türkiye
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co rafyas , k turizmi bak ndan büyük bir potansiyele sahiptir. TÜ K verilerine göre
ülkemizde 1000 metreden yüksek 435 adet da bulunmaktad r. Türkiye’de Do u Anadolu
bölgesi ba ta olmak üzere birçok bölgede büyük bir k turizmi potansiyeli vard r. Do u
Anadolu Bölgesi Türkiye’deki en engebeli ve en yüksek bölgedir. Ortalama yükseklik 2000
metrenin üzerindedir. Bölgenin temel yer ekillerini tekda lar, s rada lar, sönmü volkanlar
ve yüksek ovalar bölgenin yer ekillerini olu turmaktad r. Palandöken ve Bingöl Da lar ,
Munzur Da lar , Allahüekber Da lar , Erzurum-Kars Platosu bölgeyi kaplamaktad r.
Türkiye’nin en yüksek da olan A da da bu bölgede yer almaktad r (Türkdo du, 2010).
Türkiye’nin önemli k turizm merkezlerine ili kin bilgiler a
da verilmi tir.
Palandöken: Türkiye’de k sporlar içerisindeki en önemli merkezlerden birisi Erzurum
ilidir. Erzurum ilinde yer alan Palandöken Da gerek ulusal gerekse de uluslararas alanda
birçok sporcunun kamp merkezi konumundad r. Palandöken’in k turizmi aç ndan önemli
bir merkez olmas bölgede yer alan konaklama i letmelerinin say lar n ve mü teri
kapasitelerinin de artmas na katk sa lam r. Palandöken’in Erzurum iline dönük olan kuzey
yamaçlar nda yer alan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasiteleri 3000 civar ndad r
(Koca, Zaman & Co kun, 2007). Palandöken da
n yüksekli i 2000-3176 m aral ndad r
(Türkdo du, 2010). Palandöken’de alp disiplini kolayca uygulanmakta olup, kar kalitesi, uzun
ve geni pist özellikleri sporcular n önemli tercih nedenleri aras nda gelmektedir. Palandöken
da lar n üzerinde yer alan ve ehir merkezine 5 km uzakl kta bulunan Ejder tepesi ve
çevresinde y lda yakla k olarak 150 gün boyunca (Ekim-May s) kar kapl olmaktad r.
Özellikle Aral k-May s aral nda bölgede kar kal nl
2-3 m civar nda olmakta ve bu
dönemde pist kayak faaliyetleri için elveri lidir (Elmaz, Akku & Cengiz, 2013). Erzurum
ilinde bulunan di er bir kayak sahas il merkezinden 20 km uzakl ktaki Konakl kayan pistidir
Palandöken da lar n bat uzant lar ve kuzey eteklerinde yer alan bu bölgeye 2011 y nda
25. Dünya Üniversite K Oyunlar için haz rlanm r. Bölgede Aral k ay n ba lang ndan
Mart ay n sonuna kadar yakla k olarak 4 ay boyunca kayak yap lmaktad r. Bölgede suni
kar ile pistlerin karla kaplanmas da mümkün oldu u için bazen bölgede Nisan ay sonuna
kadar kayak yap labilmektedir (Alta , Çavu & Zaman, 2015).
Kartalkaya: Türkiye’de k
turizmine önemli katk lar sa layan di er bir merkez
Kartalkaya’d r. Kartalkaya kayak merkezi Bat Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, Bolu
il merkezinin güney-do usunda Köro lu da lar üzerinde bulunmaktad r. Alp kaya , tur
kaya ve kayakl ko u için uygun alanlara sahiptir. Ormanl k alanlarla kapl olan bölgede
yar man bir iklim hüküm sürmektedir. Kartalkaya’da iki adet konaklama tesisi bulunmakta
olup, bu tesisler 1005 ki ilik yatak kapasitesine sahiptir. Kartalkaya'da 6 adet teleski, 2 adet
telesiyej ve 3 adet baby lift olmak üzere 11 mekanik tesiste toplam ta ma kapasitesi 6000
ki i/saattir. Toplam 12 adet pist bulunan merkezde pistlerin toplam uzunlu u 20 km
civar ndad r (Türkdo du, 2010). Bölgenin kayak yap lan bilen alanlar n yükseltisi 18502200 m yükseklik ku
nda bulunmakta olup, kayak sezonunda baz bölgelerde kar
yüksekli i 3 metreye kadar ula maktad r (www.kartalkaya.org).
Davraz: Isparta ilinde bulunan Davraz kayak merkezi Toros Da lar ’n n bat bölümünde yer
alan ve Isparta il merkezine 26 km uzakl kta olan bir bölgedir (Ceylan & Demirkaya, 2007).
Davraz kayak merkezinin bulundu u da 1995 y nda K Sporlar Turizm Merkezi ilan
edilmi tir. Turizm merkezinin bulundu u Davraz da
n yüksekli i 2637 metredir. Bölge
karasal iklim özelliklerine sahip olup, kayak mevsimi Aral k- Nisan aylar kapsamaktad r.
Bölgede sezon boyunca kar kal nl 50-200 m aras nda de mektedir (Türkdo du, 2010).
Isparta Davraz kayak merkezi her seviyede kayak sporcusuna hitap eden, co rafi yap kayak
için uygun merkezlerin ba nda gelmektedir. K boyunca ehir merkezinden ula m asfalttan
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sa lanmakta olup, ehir ile kayak merkezindeki ula m hiçbir zaman aksamamaktad r. Son
llarda bölge sadece yerli turistlerin de il, ayn zamanda Avrupa, Ukrayna, Rusya ve
Ortado u ülkelerinden gelen turistlerin de dikkatini çekmektedir. Kayak merkezinde bir saat
içerisinde 1000 ki i ta ma kapasitesi olan 1211 metre uzunlu unda ve saatte 800 ki i
ya yabilen 936 metre uzunlu unda 2 adet telesiyej bulunmaktad r. bunlar n yan nda saatte
800 ki i ta yabilen 624 metre uzunlu unda teleski ve 300’er metre uzunluklar nda iki adey
babylift bulunmaktad r. Bölgede turistlerin kayak için kullanabilecekleri parkur yakla k
olarak 8-10 km aral nda olup, bölgede ç dü me riski bulunmamas turistleri bu bölgeye
çeken temel unsurlar aras nda yer almaktad r (T.C. Isparta Valili i l Kültür ve Turizm
Müdürlü ü, 2011).
Erciyes: Erciyes 1989 y nda Bakanlar Kurulu karar yla k sporlar için turizm merkezi ilan
edilmi tir. Orta Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes Da (3916 m) Kayseri’nin 25 km
güneyinde yer almaktad r. Sönmü bir volkan olan da olan Erciyes da
n yüksek kesimleri
l boyu karlarla örtülüdür. Erciyes da
n kuzey bölgesinde 1 km uzunlu unda da buzulu
mevcuttur. Kayak merkezi da n kuzey yamaçlar ndaki Tekir Yaylas bölgesinde
konumlanm r. Erciyes k turizm merkezi olmas n yan nda, da
k sporu aç ndan da
Türkiye'nin önemli da lar ndan birisidir. Merkezin kayak alanlar 2200-3100 m yükseklikler
aras nda bulunmaktad r. Kas m-Nisan aylar aras ndaki dönem kayak için en uygun zaman
olmakla beraber, normal k ko ullar nda kar kal nl 2 metreyi bulmaktad r. Merkezdeki kar
genellikle kar toz kar niteli indedir. Erciyes kayak merkezi Yaz kaya , Tur Kaya ve
Helikopter kaya yap lmas na uygundur (Türkdo du, 2010).
Uluda : Bursa il s rlar içerisinde bulunan Uluda Türkiye’nin en önemli k turizm
merkezilerinden birisidir. Yükseltinin 1750-2435 metre aral nda oldu u Uluda kayak
merkezinin zirvesi 2543 metredir. Türkiye Kayak Federasyonu verilerine göre bölgede alp
disiplini, cross country ve snowboard yap labilen toplam 11 pist yer almaktad r. Kayak
yap lan pistler geni olmalar n yan nda kayak yap labilecek elveri lili e de sahiptirler. Bu
nedenle Uluda n birçok yerinde kayak yapabilmek mümkündür. Teknik ekipmanlar
aç ndan ele al nd zaman, bölgede 7 adet telesiyej, 13 adet liftin, 6 adet telesikin ve 7 adet
T bar bulunmaktad r. Bölgede yer alan en uzun pist 2 km uzunlu unda olup, bölgedeki en
uzun telesiyej hatt 1,7 km uzunlu undad r. Kayak merkezindeki pistlerin toplam uzunlu u 25
kilometredir. Bölgede 24 saat aç k acil yard m merkezi ve 1 adet mobil klinik yer almaktad r
(http://www.tkf.org.tr).
Sar kam : Türkiye’de co rafi özellikleri ve iklim yap göz önünde bulunduruldu u zaman
turizmi aç ndan elveri li di er bir bölge Sar kam ’t r (Ayd n, 2007). Sar kam kayak
merkezi ülkemizin gelecek vadeden k turizmi merkezleri aras nda yer almaktad r. Bölgenin
yakla k olarak 8 ay boyunca karla kapl olmas k turizmi aç ndan önemli bir avantaj
olarak görülmektedir. Bölge sar çam ormanlar ile kapl olmak üzere 2200-2900 metre
yüksekli e sahip plato üzerine kurulmu tur. Kayak merkezinin psti rüzgara kar koruma
alt na al nm olup, saatte 2400 ki i ta ma kapasitesine sahip telesiyej sistemi ile bölge
Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olma özelli ine sahiptir. Bölgede farkl özelliklere sahip
8 kayak pisti bulunmaktad r. Bölgede 50 km uzunlu unda cross country pisti bulunmakta
olup, pistin 5 kilometrelik bölümü Uluslararas Kayak Federasyonu taraf ndan tescillenmi tir
(Baki, 2008). Bölgede Sar kam ilçesi merkezine 2 km uzakl kta Bayraktepe kayak merkezi
yer almaktad r. Yüksekli i 2634 metre olan bölgede konaklama i letmeleri 2150 metrede yer
almaktad r. Bu bölgede alp disiplinine yönelik 7, kuzey disiplinine yönelik ise 1 adet kayak
pisti bulunmaktad r. Bölgede aral k ay ndan itibaren 4 ay boyunca kayak yap labilmektedir
(Demir & Al m, 2016).
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Di er K Turizmi Merkezleri: Türkiye’de yakla k olarak 100 gün boyunca kayak yapma
imkân sa layan di er bir merkez Sakl kent’tir. Sakl kent kayak merkezi Antalya il
merkezinin 53 km kuzeybat nda, bak rl da
n do u yamac nda yer almaktad r. Bölgenin
yüksekli i 1970 metredir. Bölgede aral k ay ortalar ndan mart ay ortalar na kadar kayak
yap labilmektedir. Sakl kent kayak merkezi Türkiye’nin enlem olarak en güney bölgesinde
kalan merkezdir. Bölgenin turistik aç dan az geli mi oldu u belirtilmekte olup, bölgenin
geli memesinde tan m faaliyetlerinin yetersiz olmas yatmaktad r (Do anay & Zaman,
2002). Türkiye’de küçük çapl di er birçok elveri li bölgenin de yeterli tan
yap lmad
için k turizmine kazand lmad bilinmektedir. Bu bölgelerden birisi de Hazar Baba kayak
merkezidir. Elaz ilinin güneydo usunda bulunan kayak merkezi Hazar Baba Da ’n n Hazar
Gölü’ne bakan yamac nda yer almaktad r. Bölgenin yüksekli i 1800-2000 metre civar ndad r.
Bölge Ocak ay n ba ndan itibaren 75-90 gün boyunca kayak yapmaya elveri li olup,
bölgeye 8-15 km uzakl klarda turistlerin konaklama gereksinimlerini kar layacak düzeyde
konaklama tesisi bulunmaktad r (Boyraz ve Özdemir, 2005).
Türkiye’de Ankara’n n do usunda kalan Anadolu bölümünde k turizmi potansiyelinin
yüksek oldu u bilinmektedir. Bu bölgede uzun y llard r k
turizmi faaliyetlerinin
sürdürüldü ü merkezlerin ba nda Y ld m Akbulut kayak merkezi gelmektedir. Kayak
merkezi bölgenin k turizmindeki potansiyelini de erlendirebilmek için 1988 y nda
Refahiye ilçesinin yakla k olarak 20 km do usuna kurulmu tur. Bölge hem iklim elveri lili i
hem de zeminin uzun süre karla kapl olmas ndan dolay k turizmine en elveri li bölgelerin
ba nda gelmektedir. Bölgede teleski istasyonu, teleski hatt ve turistlerin konaklamas için bir
adet otel bulunmaktad r ( ahin & Yaz , 2004).
Sonuç
Türkiye’nin k turizminde önemli bir merkez oldu u görülmektedir. Baz k turizmi
merkezlerinin uluslararas standartlarda oldu u, buna paralel olarak büyük kayak
merkezlerinin yurt d ndan da turistlerin ilgisini çekti i belirtilmektedir. Bu durum,
Türkiye’nin k turizminden elde edece i ekonomik gelirlerin artmas , k turizmi bölgelerinin
ekonomik aç dan güçlenmesi ve bölgesel istihdam n artt lmas için önemli bir husustur.
Türkiye’nin k turizminde sahip oldu u potansiyel yüksek olmas na ra men, söz konusu
potansiyelin verimli bir biçimde kullan lamad
görülmektedir. Bunun temelinde k
turizmine yönelik yat m ve tan mlar n yetersiz olmas yatmaktad r. Özellikle küçük çapl
ve geli mekte olan kayak merkezlerine yönelik yat mlar ve tan m faaliyetleri oldukça
dü üktür. Bu durum, geli mekte olan kayak merkezlerinden verimli bir biçimde yararlanmay
engellemektedir. Bu nedenle mevcut k turizmi merkezlerinin yan nda geli mekte olan küçük
çapl k turizmi merkezlerinin geli tirilmesine yönelik çal malara gereksinim vard r.
Türkiye’de k turizmi üzerine gerçekle tirilen spor etkinliklerinin ba nda kayak sporunun
geldi i görülmektedir. Kayak sporu k turizmi merkezlerine birçok turist çekmektedir. Ancak
dünyada kayak d nda geli mekte olan birçok k sporu bulunmaktad r. Bu kapsamda
ülkemizdeki k turizmi merkezlerine gelen turist say lar n artt lmas için k turizminde
ürün çe itlendirilmesine gidilmesi oldukça önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT
The geography of Turkey has a big potential in terms of winter tourism. According to the data
of Turkish Statistical Institute (TSI), our country has 435 mountains which are higher than
1000 meters. There is lots of winter tourism potential in Turkey particularly in Eastern
Anatolia Region. The Eastern Anatolia Region is the roughest and the highest region in
Turkey. The average height is more than 2000 meters. Main geographical formations of the
region are uni-mountains, mountain range, dormant volcanoes and mesa. Palandöken, Bilgöl
Mountains, Munzur Mountains, Allahüekber Mountains, Erzurum-Kars Plato cover the
region. The A
Mountain, the highest mountain in Turkey, is in this region (Türkdo du,
2010). Information about Turkey’s important winter tourism centers is as follows.
Palandöken: Erzurum is one of the most important centers in winter sports in Turkey. The
Palandöken Mountain in Erzurum is a camp center for sports players both nationally and
internationally. Palandöken is an important center in terms of winter tourism so that it has
contributed to the number of hospitality managements and the growth of customer capacity.
The total bed capacity of the rest area located at the northern side of Palandöken facing
Erzurum province is around 3000 (Koca, Zaman & Co kun, 2007). The height of Palandöken
Mountain is between 2000-3176 m (Türkdo du, 2010). The alpine discipline can easily be
applied in Palandöken; snow quality and long and wide field are substantial preference for
sports players. The Ejder hill which is on the Palandöken Mountain and 5 kilometers away
from the city center is covered with snow about 150 days (October-May). Especially between
December and May, snow depth is about 2-3 meters in the region and in this period, the
region is convenient for skiing activities (Elmaz, Akku & Cengiz, 2013). Another skiing
field in Erzurum is 20 kilometers away from the city center is Konakl skiing field. The
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western of the Palandöken Mountains and northern mountainside were prepared for the XXV
Winter Universiade in 2011. The region is suitable for skiing from the beginning of December
to the end of March which is about 4 months. The region can be covered with artificial snow
so that skiing can be possible until the end of April.
Kartalkaya: Kartalkaya is another center that contributes to winter tourism in Turkey.
Kartalkaya is in the Western Black Sea region and located on the Köro lu Mountains and in
the south eastern of Bolu province. It has suitable areas for hill skiing, touring ski, and
biathlon. The region which is covered with forest has semi-mild climate. There are two reststops in Kartalkaya and they have 1005 beds capacity. There are six teleski, two chair lifts and
three baby lifts and the total carrying capacity is 6000 people/hour. The total number of tracks
is 12 and these tracks’ lengths are about 20 kilometers (Türkdo du, 2010). The heights of the
Ski slopes are between 1850 and 2200 meters and in the ski season snow height can reach up
to 3 meters in some areas (www.kartalkaya.org).
Davraz: Davraz ski center in Isparta province is located in the western side of the Toros
Mountains and 26 kilometres away from the city center of Isparta (Ceylan & Demirkaya,
2007). The mountain that has Davraz ski center was declared as Winter Sports Tourism
Center in 1995. The height of the Davraz Mountain is 2637 metres. The region has continental
climate and ski season is between December and April. During the season, snow depth
changes between 50-200m in the region (Türkdo du, 2010). Davraz ski center in Isparta
province is suitable for ski sports players at every level and because of its topography; it is
one of the primary ski centers. During winter, transportation from the city center is provided
from asphalt and transportation between the city center and the ski center never fails. In recent
years, the region attracts both domestic tourists and tourists come from Europe, Ukraine, and
Russia and Middle East countries. In the ski center, there two chairlifts; one of them can carry
1000 people in an hour and is 1211 meters long and the other one can carry 800 people and is
936 meters long. Besides, there is a 624 meters long teleski which can carry 800 people in an
hour and there are two 300 meters long baby lifts. The track which tourists can use for ski is
around 8-10 km and because of the fact that there is no risk of avalanches in the region,
tourists are attracted to the region (T.R. Isparta Provincial Directorate of Culture and Tourism,
2011).
Erciyes: According to the council of ministers’ decision, Erciyes was declared as a tourism
center for winter sports in 1989. The Erciyes Mountain (3916 m), the highest peak of Middle
East, is located 25km away from the South side of Kayseri. The Erciyes Mountain is a passive
volcano and its high parts are covered with snow during the year. There is a 1 km long glacier
in the north side of the mountain. The ski center is located in the north side of Tekir Plateau.
Erciyes is one of the important mountains in Turkey in terms of winter sports center as well as
mountaineering. The heights of the center’s ski fields are between 2200-3100m. The most
convenient period for skiing is between November and April and snow depth can reach up to
2m in normal weather conditions. Snow in the center is generally like powder snow. Erciyes
ski center is suitable for Summer Ski, Touring Ski and Helicopter Ski (Türkdo du, 2010).
Uluda : Uluda one of the most important mountains in Turkey is in Bursa province. The
height of the mountain is between 1750-2435m and its peak is 2543m. According to Turkey
Skiing Federation’s data, the total number of track is 11 that alpine, cross country and
snowboard can be done. The tracks are large and they are suitable for skiing. Therefore,
people can ski in lots parts of the Uluda Mountain. In the region, there are seven chairlifts,
thirteen lifting, six teleski and seven T bar with regards to technical equipment. The longest
track is 2km long in the region and the longest chairlift is 1.7 km long. The total length of
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tracks is 25km. In the region, there is a 24-hour emergency center and a mobile clinic
(http://www.tkf.org.tr).
Sar kam : Sar kam is an another sufficient region of winter tourism considering that
Turkey’s geographical features and its climate (Ayd n, 2007). Sar kam ski center is one of
the promising tourism centers in our country. Because of the fact that the region is covered
with snow during 8 months, it is an important advantage for winter tourism. The region is
covered with scotch pine and located on a 2200-2900 m height plateau. Ski center’s track is
protected against wind and the region is the largest ski center in Turkey with its chairlift
system carries 2400 people in an hour. There are eight different ski tracks in the region. In the
region, there is a 50 km length cross country and 5 -kilometer section of track has been
certified by the International Ski Federation (Baki, 2008). Bayraktepe ski center is located 2
km away from the city center in the region. The height of the region is 2634m and
accommodation managements are located 2150m. In this region, there are seven alpine and a
cross country skiing center. Since December, the region is available for skiing during 4
months (Demir & Al m, 2016).
As a result, Turkey is seen as an important ski center of winter tourism. It is stated that some
winter tourism centers are under international standards and correspondingly major ski resorts
attracts tourists from abroad. This situation is an important case with regards to the increase in
economic revenue to be derived from the winter tourism in Turkey, economic empowerment
of winter tourism region and promotion of regional employment. Although Turkey has a high
potential of winter tourism, this potential cannot be used efficiently. Since, investment and
promoting the winter tourism is inadequate. Investment and promoting the winter tourism for
small and developing ski centers are quite low. This situation prevents the efficient utilization
of the emerging ski center. For this reason, alongside the existing small-scale developing
winter tourism, winter tourism centers are required to work for the development of the center.
Skiing is the primary winter sports activities in Turkey. Skiing attracts lots of tourists to
winter tourism centers. However, there are lots of developing winter sports apart from skiing
in the world. In this context, diversification of the winter tourism product to increase the
number of tourists coming to our country is very important for the winter tourism centers.
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