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OZET
Bu cahsmada,

Kuzey

Kibns

Turk Cumhuriyeti

icin spor turizm stratejisinin

belirlenmesi ve gelistirilmesi amaclanmistir,

Bu cahsma icerisinde bilgilerine basvurulan denekler KKTC' deki 3-4 ve 5 yildizh
otellerde gorev yapan yoneticilerden olusmaktadir, KKTC'de Lefkosa, Girne, Magusa ve
Iskele bolgelerindeki 30 otel ve tatil koyu bulundugu saptanmistrr.

Deneklere 20 sorudan olusan bir anket uygulanrmsnr (Ek 1 ). Anket hazirlarurken
ulkemizde bu konu ile ugrasan degerli bilim insanlarmm gorusleri almrrustir. ilk olarak
hedeflenen denek sayismm bir kesimine giivenirlik testi (r:0.86) uygulanmistrr. Yapilan bu
uygulama sonucunda ulasilan sonuctan sonrada tum deneklerle yuz yuze goriisme yontemi ile
anketler dagitilarak cevaplamalan istenmistir.

Cahsmadan

elde edilen veriler SPSS 16.0 programma islenerek bu verilerin

frekanslan ve yuzde degerleri hesaplanrmstir.
Ulkemizde bulunan spor turizmine yonelik tesislerin yoneticiler tarafmdan sadece

%6.7'sinin kismen yeterli oldugu, yoneticilerin %93.3'ni.in ise tesislerin yetersiz oldugunu
gosteren sonuclanna rastlanmaktadir.

Spor Turizmi kavrammm gelismesiyle Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Sporunun
dogru orantili olarak gelisebilecegi sorusuna yoneticiler %83.3 oramnda olumlu cevap
vermislerdir.

Spor turizminin gelisrnesi icin ulasim sistemlerinin, teknoloji kullammmm ve spor
ekipmanlanmn gelisimine, aynca turizm tesislerinin genel kalitesi ve hizmet kalitesine onem
verilmesi sonucu ortaya cikmaktadir.

ABSTRACT
In this study, we aimed to determine the Northern Cyprus Turkish Republic and
strategy for the development of sports tourism .
This information is referenced in the study subjects consist of managers working in
the 3-4 and 5 star hotels in the TRNC. TRNC Nicosia , Kyrenia, Famagusta 30 hotels and
resorts in and pier are identified.
The subjects were administered a questionnaire consisting of 20 questions (
Appendix 1 ). The survey was taken in view of preparing our country distinguished scientists
dealing with this issue. Firstly, the number of subjects targeted to a segment of reliability
testing (r: 0.86) is applied. Made in this application over the results with results then face to
face interviews with all subjects were asked to answer questionnaires distributed.
The data obtained from this study SPSS 16.0 program processed frequencies and
percentages of these data were calculated.
By managers of facilities for sports tourism in our country as only partially
sufficient 6.7% of managers are found insufficient evidence that the results of the plant 's
93.3'n % .
Sports Tourism of the Turkish Republic of Northern Cyprus with the development
of the concept of sports can develop the right questions to managers have responded
positively proportional to the rate of 83.3 %.
Sports tourism for the development of the transport system , the development of
technology and the use of gym equipment , also are emerging as a result of emphasis on the
overall quality of tourism facilities and quality of service .
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BOLUM

otats
Genel olarak turizmi, insanlarm yasadiklan yer dismda tatil, dinlenme ve eglenme gibi
ihtiyaclannm giderilmesi amaciyla yapilan seyahat ve gecici bir konaklama faaliyeti olarak
nitelendirebiliriz. Turizm cesitleri icerisinde yer alan doga turizmi, dogal ve kiiltiirel cevreyi
koruyarak ve yerel halkm refahmi gozeterek yapilan bir seyahattir. Diinya ekonomisindeki
hizh gelismelere paralel olarak, turizm sektorundede son yillarda onemli degisimler
goriilmektedir (Gursoy; 2015).
Yirminci Yuzyil'm ikinci yansmdan itibaren buyuk bir gelisme kaydeden ve hizmet
sektorleri icinde en onemli alt bashklardan bir tanesi olarak kabul edilen turizm sektoru;
tanm, sanayi ve diger hizmetler sektoru dontlsilmtiniin dogal sonucu olarak ekonomik
hayattaki yerini tartismasiz bir konuma getirmeyi basardigi dusunulmektedir (Giirsoy; 2015).
Ulkelerin turizm konusundaki durumlanna bakarak genel ekonomik seviyelerini
tahmin edebilmek ve genel ekonomik seviyelerinden hareketle turizm konusunda sahip
olmalan muhtemel durumu soylemek, 90k az bir yamlgi ile mumktm hale gelmistir.
Ekonomik getirilerin yam sira, turizmin dogal cevreye ve kiiltiirel yapiya da olumlu katkilarda
bulundugu tartisilmakla beraber, turizmin eskiden ongoruldugt; kadar zararsiz ve maliyetsiz
bir ekonomik secenek olmadigi giderek savunulan gorusler arasmda oldugu dusunulmektedir.
Gelir duzeyleri ve sosyal degerleri arasmda farklar bulunan degisik toplumlann cekim yerinde
bir araya gelmesiyle kultiirel asimilasyon (aculturation) surecinin basladigi ve bunun bir
kulturun digerinin etkisi altmda kalarak kismen ya da tamamen asimile olmasi ile
sonuclanabilecegi vurgulanmaktadir ( Gursoy; 2015).
Bu bakimdan, Yirminci Yuzyil' da turizmin gelisimini hizlandiran faktorler arasmda
sayilan; serbest zaman, ulasim, haberlesme, gelir seviyesi, egitim ve sehirlesme gibi temel
belirleyiciler mevcuttur. Bu belirleyicilerden ilk etkilenenler, "turist" diye adlandmlan,
gelismis iilkelerde ki insanlar olmustur (Giirsoy; 2015).
Yakm zamana kadar " deniz- kum-gunes" ii<;liisii ile sembolize edilen ve kulturel
degerler ile desteklenmeye cahsilan turizm, artik insan hayallerinin yoneldigi her konuda yeni
olusumlara (trendlere) dogru egilmektedir. Insanhk icin yeni olusumlara katihm heyecam
devam ettigi siirece bu durum eglenme, konaklama, dinlenme, yeme icme, ahsveris, ulasim ve
degisik kulturlerle tamsma gibi turizm tanrtimma dahil edilen konulara da yansiyacaknr
(Gursoy; 2015).
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Hizla artan dunya turizm hareketleri, ttlm diinya iilkeleri ve belli cografi bolgelere
dahil ulkeler arasmda turistik talebi cekebilme yollanrn ve bu amacla oncelikli turizm
pazarlan secimini gerceklestirmeyi

zorunlu hale getirmistir. Dunya turizm pastasmdan en

buyuk payi alan bolge Tiirkiye'nin de icinde bulundugu Avrupa krtasidir (Gi.irsoy; 2015).
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'nin gerek dtmya turizminden gerekse de A vrupa
bolgesindeki

turizm pazarmdan

mumkun olabildigince

payim arttirabilmesi

icin mevcut

durumu ve gidisi degerlendirip olasi potansiyel gelisimin farkmda olmak durumundadir.
Bu yuzden gelisen turizm sektoruntm onemli alt dallanndan biri olan spor turizminin
iilkemizdeki durumunun ortaya konmasi ve strateji gelistirilmesi ile planhbir ilerlemenin
saglanmasi gereklidir.
ARASTIRMANIN
Bu arastirmanm
Turizminin

yerinin

AMACI

amaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetindeki

belirlenmesi

ve

saptamalann

yapilmasidir.

Kuzey

(KKTC)

Spor

Krbns

Turk

Cumhuriyetinde ki spor turizmi kavrammm daha planh, daha programh, daha bilimsel ve
daha verimli bir yapiya kavusabilmesi

icin spor turizmi stratejisi olusturma gerekliligini

ortaya koyarak, buna bagh olarak ortaya cikabilecek problemlere cozum onerileri iiretmektir.

SAYILTI
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetindeki

(KKTC)

Spor Turizmine

yonelik onemli

eksiklikler bulunmakta olup bu ve benzeri cahsmalarla gelistirilerek eksiklerin giderilmesi
acismdan onem tasimaktadir.
PROBLEM
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin

Spor Turizm kavrammm belirlenmesi,stratejilerin

tespit edilmesi ve sorunlann belirlenmesidir ?

SINIRLILIKLAR
1.

Cahsmakuzey

Kibns

Cumhuriyetinde

bulunan,

3-4-5

yildizh

otellerde

uygulanrmstrr.
2. Cahsmaya Kuzey Kibns Cumhuriyetinde bulunan, 3-4-5 yildizh otellerde gorev
alan genel miidur veyabir departman mudurleri katilrmstir.
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TANIMLAR

ARASTIRMANIN ONEMi
Uluslararasi spor organizasyonlarmm sayisi ve bu organizasyonlara katilan sporcu
sayrsi her gecen

gun

artmaktadir. Diger yandan da profesyonel sporculann antrenman ve

egitim gibi faaliyetleri icin yaptiklan seyahatlerin de buyuk bir hizla gelismesi uluslararasi
organizasyonlanm, turizm ve seyahat iiriinii sunucularmm onune getirdigi dusunulmektedir.
Turizm 21. yuzyilda da hizla buyuyecegi tahmin edilen diinyamn en biiyiik endiistrisidir.
Turizm endiistrisinin ekonomik onemi tiim diinya ulkelerinin farkmda oldugu bir durumdur.
Aym zamanda bu endiistri kendi icerisinde yeni turizm formlan gelistirmeye ve pazarlama
teknikleri olusturmaya cahsmaktadrr. Ozel ilgi ve aktivite merkezli turizm bu yeni formlardan
bazilandir, Aktif tatillere 1980'liy1llardan bu yana artan bir talep vardir. Bu yiizden Kuzey
Kibns Turk Cumhuriyeti, yiikselen bu pazardan ciddi bir pay alabilmek icin spora ve turizme
uygun bir alt ve iist yapi gelistirmek zorundadir. Bu baglamda bu arastirmadan cikacak olan
sonuclarla daha saghkh bir spor politikasi gelistirip KKTC'nin turizmin onemli bir par9as1
haline gelen spor turizmini de iilkemizde hak ettigi yere tasrmaktir.
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BOLUMII

tr.ottr

ARASTIRMALAR

"Spor, ekonomik, sosyal ve kliltiirel kalkmmamn temel unsuru olan insamnbeden ve
ruh saghgnu gelistirmek, kisiligin olusumunu, karakter Ozelliklerinin gelisimini saglamak,
bilgi, beceri ve yetenek kazandirarak cevreye uyumunu kolaylastmnak, kisiler, toplumlar ve
uluslararasmda dayamsma, kaynasma ve bansi saglamak, kisinin mucadele gucunu arttirmak
yanmda belirli kurallara gore, rekabet olculeri icerisinde miicadele etme, heyecan duyma,
yansma ve yansmada ilstiin gelme amaciyla yapilan faaliyetler olarak tammlanabilir. Bu
ozelliklerinden dolayi cagimizda spor cok yonlu, cok faydah, cok amach ve cok cesitli
boyutlar kazanrms ve evrensellesmistir. Modern toplumlarm yasarmnm onemli bir parcasi
olan turizm icinde spor son yilarda cok onemli bir yere gelmistir.Bu iliski sporun insan ve
toplum yasammda onemli bir yer almaya baslamasi ve turizm sektoriiniin bundan
faydalanmak istemesiyle ortaya cikmistir. Sporun bu boyutlanndan biriside genel turizmin
icinde "Spora ilgi duyankisilerle, aktif olarak spor yapan kisi, grup ya da takimlar ile bunlarm
idarecileri veseyircilerinin turizme katilmalanndan dogan olaylar ve iliskiler butunu" olarak
tammlanabilen spor turizmidir. Son yillarda insanlar sadece deniz kryismda, gunesli bir
tatildense gezi, spor ve macerayi daicine alan aktiviteleri tercih etmeye baslarmstir. Ozellikle
iilkemizde tatil anlayismdaki bu tarz degisiklikler, ic turizmde de ibreyi ahsilrms tatil
beldelerinin disma cevirmistir (Aydm; 2007).
Sanayilesme ve hizh gelismenin bir sonucu olarak, kisiler sikici vesaghksiz bir
ortamdan kurtulmak icin yazm deniz kiyilanna, kism ise; karh, daghkve ormanhk bolgelere
gitmektedirler. Boylece dag ve kis turizmi dogmus vegelismistir. Kayak sporunun merkezinde
bulundugu ve buna uygun karh ve egimlialanlara yapilan seyahatleri, konaklama ve diger
hizmetlerden olusan faaliyet veiliskilerin butunu olarak tammlanabilen K1~ turizmi, karh
ortamlara bagh bir takim hareketleri agirhkla kapsadrgi icin, belli yiikseklik ve egime sahip,
kayak ve digeryuruyus, tmnams gibi ahskanhklann yaprlabilmesine imkan saglayan
yerlerinvarhgmi oncelikle gerekli kilmaktadir. Dtmyada dag ve kis turizmine onculuk
edencahsmalan, ozellikle Orta ve Kuzey Avrupa ulkeleri yaprms, bunlan Amerika,Kanada ve
Japonya gibi ulkeler izlemistir.Spor turizmi icin spor altyapisi yapilrms tesisler onem arz
etmektedir. Bu altyapi sporun bransma gore degisiklikler gosterebilmektedir. Tatillerini
genellikle yaz mevsiminde geciren insanlar, bu ahskanhklanm kis mevsiminde de
siirdiirmeye baslamislar ve dag-kis turizmi hareketlerinin hizlanmasma neden olmuslardir.
Dolayisiyla, bu yonde giderek buyuyen talebi karsilayabilmek uzere turizmde gelismis
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i.ilkeler, dag ve kis turizminin yogunlastigi yorelerde, cahsmalar yaprmslardir. Ozellikle Orta
Avrupa i.ilkelerinden Isvicre ve Avusturya'nm Alpdaglanndaiyarattiklan

turizm olanaklannm,

yaz turizmi ile onemli doviz girdisi saglayan i.ilkeler ile yanstiklan bir gercektir (Aydm;
2007).

Turizm N edir?
Turizm faktoru son 20 yil icerisinde Dtinya uzerinde, i.ilkeler icin cok buyukbir gelir
kaynagi olmaya baslarmstir. Seyahat teriminin ingilizce'de

karsihgr olan "travel ", travail

fiilinden turetilmistir. Seyahat etmek, yani cahsmak, zorlu ugraslara girismek anlammdadir.
Kelime, eskiden seyahat etmenin, gunumuzde bile halabazi kisiler icin, zor bir edim oldugunu
belirtir. Gercekten de 17. yuzyilda ilk topluve rehberli gezilerin duzenlendigi
seyyahlara yolculuk suresince beraberlerinde
malzemesi gibi arac gerec bulundurmalan

donemde

kihc, break, tabanca, harita, durbun, ecza

onerilirdi. Aynca soygunculara karsi onlem olmak

iizere eski piisku elbiseler giymeleri ve taki takmamalan da yer alan oneriler arasmdaydi, Bu
gelir kaynagi, i.ilkelerin ekonomik gelisimlerinden, i.ilkede is imkam yaratmaya kadarbircok
pozitif etki saglamaya baslarmstir (Sagcan; 1986).
Turizm dimyanm en genis endustrilerinden biri olarak gezegen uzerinde onemli bir
toplumsal
taraflannca

ve ekolojik

etkiye

sahiptir.

Cevresel

sorumluluk,

dikkate alman ortak bir amac olmahdir.

Turizm

turizm

endiistrinin

tum

endiistrisi yenilenemeyen

kaynaklarm onemli bir kullamcisi durumundadir. Devamh bir turizm gelismesi icin gerekli on
kosullar

tammlandigmda,

surdurulebilir

gelisme

ilkeleriyle

ortii§tugii

gorulmektedir.

Surdurulebilirligin farkh derecelerini ortaya koymak icin gelistirilen genel yaklasim dogal ve
insan yapum
bulunmaktadir.

sermaye arasmdaki

gecisleri

dikkate alan bir sosyal fayda onermesinde

Gelisme vecevreye yeni yaklasnnlar, toplumsal gelisme konularma da yer

vermek durumundadir. Surdurulebilir gelismenin tek basma kabul edilebilir anlami olmadigi
ve farkh yorumlara

acik oldugu

bilinmektedir.

Cevre koruma

ve dogal kaynaklarm

korunmasma yonelik politikalar gelisen ve gelismis cok sayidaki i.ilkede dikkate alman bir
konudur. Fiziki ve kulturel kaynaklann

korunmasi ve turizm amach ekonomik gelismenin

saglanmasi surdurulebilir turizm gelismesinin amaci olarak gorulmektedir (Sagcan; 1986).
Turizm dtmyada oldugu gibi Turkiye'de de buyuk bir hizla gelisim gosteren ve buna
bagli olarak diger sektorleri de etkileyerek gelismelerinde oncu rol oynayan genis bir sektor
haline gelmistir, Bu anlamda turizm sektoru, doviz girdilerinin

arttmlmasi

ve istihdam

yaratarak issizligin azaltilmasi gibi pek cok i.ilke icin hayati deger tasiyan konularda onemli
bir kaynak haline gelmistir (www.tursab.org.tr).
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2000 yih icerisinde tum dunya uzerinde 698 milyon insan tatil amach seyahatler
yapmis ve bu donguden ortayacikan mali harcamalarda475
Turizm kavrammmAvusturya'da

milyar dolar duzeyindedir. Aynca

ki anlami % 8 oranmda isimkaru artist, %5,8 oramnda yerel

iiriinlerin uretiminde artis ve % 15 oramnda da ihracat kazancmi yanmda getirmistir. Bu
oranlardaki artis A vusturya ekonomisine milyarlarca dolar ek gelir ve binlerceA vusturyahya
yeni is bulma imkani olusturmustur (Kurtzman; Zauhar;2001)
Dogal, kulturel ve tarihi zenginlikler acismdan btiyuk bir potansiyele sahipolan Kuzey
Kibns Turk Cumhuriyeti 'nin, ekonomik buyume ve kalkmmasmda turizm sektorunun onemli
birpaya sahip oldugu bir gercektir. Ancak bu potansiyeli gerektigi gibi degerlendirebilmek
oldukca onemlidir, Bunu yapabilmek icin de tamtim ve reklam faaliyetlerine gereken ozenin
gosterilmesi sarttir (Cetinel; 2000).
Turkiye Turizm Bakanhgi, 1999 yilmda yasanan turizm krizini asmak icin Turkiye'yi
tamtim paketini sundu. "Farkhhgi
strateji izlendi. ilki

Kucaklaym" slogamyla lanse edilecek kampanyada iki

1999 yilmda turizmde pazar payi kaybettigimiz

ulkelere yonelik;

Almanya, A vusturya, Finlandiya,

Isvec, Hollanda, Fransa, ispanya,Portekiz

ulkelerdeki amac, pazar paylanm

tekrar kapmaya yonelikolacak.

ve ital ya. Bu

Ikinci strateji ise; pazar

pay1m gelistirme amach, Bu strateji ise §U ulkelere uygulandi; ABD, Japonya ve Cin. Bu
kampanya 36 ulkeyi kapsayip, yazih basm,TV, internet ve radyo gibi araclar vasitasiyla
duyurulmaya baslandi. Bu kampanya icerisinde harcanan miktann 20-30 milyon dolar oldugu
dusunulurse eger sporturizmin onemi bir kez daha ortaya konmaktadir. Cunku uluslararasi
alanda almanbir sportif basan bu tanmmi hem bedavaya getirebiliyor hem de daha fazla
ulkeye'Turkiye'nin ismi duyuruluyor (www.turizm.gov.tr).
Turizm kavrarm aciklamrken; Dimya Turizm Orgutu, bos zamanlarm hepsini icine
alan, gecici bir sure icin ikamet edilen yerden aynlarak, baska bir mekanda yeme, icme,
ulasim, eglence, dinlenme v.b. gibi hizmetler ve iliskileridir. Aynca; gelir getirici etkinlikler
dismda kalan bos zamanlanmizm
konaklama,

yeme

-

icme,

hemen hepsini icine alan bir seyahat; bundan dogan

ulasim.eglence

gibi

hizmetler

ve

iliskiler

butunudur

(www.turizm.gov.tr).

Turizme Konu Olan Seyahat Nedenleri:
Diinya Turizm Orgutii, turizme konu olan seyahatlerin
belirlemistir, Bunlar;

nedenini uc ana bolumde
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Eglence Amaeh Ziyaretler;
a) Tatil amacli; Gemi yolculugu ( gol, mnak, acikdenizler, v.b.), kentsel yoreler, dag, kasaba,
termal merkezler, turlar
b) Kulturel amach; sanatsal, dinsel, bilimsel toplanti, kongreler
c) Spor amach, deniz, kis sporlan, avcihk, bahkcihk ve bu tilr baska sportif etkinlikler
d) Yakmlanm, arkadaslan ziyaret
e) Balayi, ailesel ahsverisler, birine eslik etmek, gazino, kumarhane, eglencelerine katilmak
amaciyla yapilanlardrr.

Mesleki Amaeh Ziyaretler;
a) Konferans, kongre gibi toplantilar, fuarlar, gosteriler;
b) Ozel ya da resmi kurum ve kuruluslan, girisimcilerin gorevleri geregi
c) B-Ut-Un isleri icine alabilecek, her alanda insanlarm biryerden bir yere gitmelerini
gerektirecek etkinlikler ( i~ gezileri)
Otekl Ziyaret Konulari;
a) Ogrenim amach calismalar, kurslar, inceleme, bilgi arttirma v.b.
b) Saghk amach tedaviler, kurler,
c) Transit gecisler, (kara)
d) Diger cesitli nedenler (TBY; 2002)
Turk Dil Kurumu Turizmi; Bir iilkeye veya bir bolgeye turist cekmek icin alman
ekonomik, kulturel, teknik onlemlerin, yapilan cahsmalann tilm-U olarak tammlanrmstir
(www.tdk.org.tr).

Spor Nedir?
Spor Turizm kavrammm diger bironemli olgusu da Spor' dur. Insanm var olusundan
bugiine kadar onunla birlikte olan sporun kabul edilmis evrensel bir tammi yoktur. Ancak,
spor olarak kabul edilen aktivitelerde ortak olan belli unsurlar vardir. Spor insanoglunun var
olusundan beri onunla beraber olan, belirli kurallar iceren, rekabet ortarm olan, haz veren
aktiviteler b-Utilnltigtid-Ur.
Erkal' a gore (1992) Spor; ugrasanlan acismdan yansma kazanmaya donuk.fiziksel,
zihinsel ve teknik bir caba izleyenler acismdan heyecan ve istek duygusu kazandiran bir siirec
butunlugu icerisinde ise anatomi, ortopedi, biyomekanik, psikoloji gibi bilim dallarmm
yardirm ile gelisen, surdurulen bir bilimsel olgudur(Erkal;1992).
Koludar'm (1988) tammma gore ise, kisinin belli d-Uzenlemeler icinde fiziksel
aktivitesini ve motorik becerilerini zihinsel, ruhsal ve sosyal davranislanni gelistiren ve bu
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ozelliklerini belirli kurallar icinde yanstirmasmi amaclayansbiyolojik, pedagojik ve sosyal bir

ugrastrr,
Zaman icinde sporun geleneksel deger yargilanndaki esneklik, daha onceki homojen
amaclannm degismesine neden olmustur, Sporun 1970'li yillar da populerliginin artmasi, spor
endiistrisine yapilan yatmmlann sonucunda diinya genelinde spor bilincinin ve ahskanhgmm
yerlesmeye baslamasi, sporun yasamm vazgecilmez bir · ahskanlik olarak kabul gormesi,
insanlarm tatilleri boyunca gtmdelik spor yasamlannr surdurmek istemeleri, turizm
sektorunun spor ile kaynasmasnnn en onemli nedenidir (Sagcan; 1986).
Bu gelismeler spor ve turizm arasmda sembiyotik (ortak yasar) bir iliskiyi beraberinde
getirmistir. Ancak, spor ve turizm arasmdaki iliski tek yonlu degildir. Yani, sadece spor
turizmi desteklemekle kalmaz, turizmin dogal veya insan yap1m1 olan kaynaklan kullamlarak
sporun gelisimine katkida bulunulur.
Spor, yapan kisinin amacma gore, elit veya rekreatif olmak uzere 2 gurupta
dustmulebilir.
1) Elit amacli sporda; kisi sporu, teknik ve taktikleri ile derinlemesine ogrenmek,
pekistirmek ve sergilemek suretiyle iist diizeyde ve yogun bir sekilde gerceklestirmeyi
amaclar. Yani kisi bu spor turunde odul (madalya, kupa v.b.) hedefler. Bu dogrultuda
takimlar, kuliipler, federasyonlar, vb. gibi orgutlenmeler ve antrenor, maser, spor hekimleri
vb. meslekler ortaya cikrmstir.
2) Rekreatif amaclt sporda; kisi yogun cahsma yiikii, rutin hayat tarzi veya olumsuz
cevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruh saghgrru tekrar
kazanmak, korumak veya devam ettirmek aym zamanda zevk ve haz almak amaciyla,
tamamen cahsma ve zorunlu ihtiyaclar icin aynlan zaman dismda kalan serbest zaman icinde,
istege bagli ve gonullu olarak ferdi veya gurup icinde hareket etmeyi amaclar. Bu amac aym
zamanda rekreasyonun basit bir tamrmdir.

Spor Etkinliklerl ve Turizm
Spor gtmumuzde kisisel ve toplumsal saghg: koruyucu ve gelistirici nitelikleriyle
onemli bir endustridir, Bu niteliklerinin onemini kavrayan bircok gelismis ulkede insanlarm
vazgecilmez bir tutkusu ve yasam bicimi, toplumlar acismdan ise gelismisligin bir 619-Utii
olarak kabul edilmektedir. Sporun sagliga olan olumlu katkilan yanmda haz, eglence ve
sosyallesme araci olmasi, kitle iletisim araclannm da hizla yayilmasiyla gelismis toplumlar
tarafmdan benimsenmesine ve ilgi ile izlenmesine neden olmustur. Diinyamn en prestijli
etkinligi olarak gorulen Olimpiyat Oyunlan 'ndan baska, Formula 1, FiF A Dunya Kupasi,
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Tour de France, Wimbledon Tenis Sampiyonasi, Avrupa-Rugby

Kupasi, Avrupa Yuzme

Sampiyonast, Dunya Atletizm Sampiyonasi, UEF A Sampiyonlar Ligi ve Universiade gibi
organizasyonlar

giiniimiizun en popiiler spor etkinlikleridir.

Bu popiiler spor etkinliklerini

yerinde izleyenlerin sayisi yuz binlerle, televizyonda izleyenlerin sayisi ise yuz milyonlarla
olculmektedir.

Spor

endustrisinin

gelisiminde

ve genis

kitlelerce

kabul

gormesinde,

teknolojinin ve kitle iletisim araclannm gelisimi en onemli etken olmustur, Aynca, yeni ve
farkh spor ve rekreasyon etkinliklerinin artist ve gelisimi, bireylerin serbest zamanmm artist,
spor urunlerinin artisi, spor egitiminin ve yonetiminin gelismesi ve sporun ktiresel bir pazar
haline

gelmesi spor endustrisinin

buyumesini

ve gelismesini

etkileyen

diger faktorler

arasmdadir (Cakici ve Yavuz; 2015).
Gunumuzde kilresel spor endustrisi dunyanm en buyuk 20 endustrisinden biri olarak,
115 milyar dolarhk bir pazar haline gelmistir, Sporun buyiik bir endustri haline gelmesi,
endustriye

yapilan yatmmlar,

yalmzca

kulupler

ve sporcularla

suurh kalma boyutunu

asrmsnr. Bu cercevede eglence, medya, musterek bahis, spor malzerneleri, ulasim ve turizm
sektorunun

spor

edilmektedir.

endiistrisi

ile etkilesimini

Spor gtmumuzde

artirdtgi

ve zaman

icinde

gelistigi

fark

din, dil, irk, cinsiyet, yas, meslek ve benzeri herhangi

biyolojik, sosyal ve kulturel aynm kabul etmeden, tum insanlan ilgilendiren evrensel bir
olguya donusmustnr.

Kuresellesen

ve tek pazar olan yeni dunya dtizeninde ulkeleri de

birbirine yaklastiran spor, dostluk ve bans mesajlan verme ozelligiyle bir kopru olmustur.
Aynca spor, uluslararasi politika acismdan ulke yonetimlerini

de etkilemektedir. Ulkeler

sporu, ideolojik, sosyal ve siyasi yonden propaganda araci olarak gormekte, maddi kazanc
saglarnak ve ulke reklamlanrn

yaparak turizmi canlandirmak

amaciyla cesitli uluslararasi

etkinliklere talip olmaktadirlar. Bu nedenle, uluslararasi spor etkinliklerine ev sahipligi yapma
istegi, ulkeler arasmda rekabetin yogunlasmasma yol acmaktadir (Cakici ve Yavuz; 2015).
Etkinlikler gunumuzde, turizmi gelistirme ve pazarlama stratejilerinin aynlmaz ve
onemli bir parcasi haline gelmistir, Bu fenomeni tarnmlamak icin "Etkinlik turizmi" ifadesi
kullarnlmakta ve "turistik bir cekim unsuru yaratmak icin etkinliklerin sistematik bir sekilde
gelistirilmesi,

planlanmasi,

pazarlanmasi

ve duzenlenmesi''

olarak tarnmlanabilmektedir.

Guniimiizde etkinlik turizmi uluslararasi turizmin onemli ve hizla gelisen bir bolumu olarak
literatilrde genis caph arastirmalara konu olabilmektedir. Etkinlikler arasmda onemli bir yeri
olan spor etkinliklerinin insanhk tarihi kadar eskiye dayandigi bilinmektedir. Nitekim Antik
Yunanhlar

ve Romahlar

gecmiste halk kutlamalan,

spor etkinlikleri
seremoniler

icin altyapi olusturmuslardir.

Spor etkinlikleri

ile baslarms ve tarihsel surecte dinle baglantisi

kurulmustur. Ornegin ilk antik olimpiyat oyunlan, sadece bir sportif etkinlik olmayip, dini bir
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kutlama olarak gerceklestirilmistir,

20. yuzyilm baslannda ise spor etkinliklerine uluslararasi

standartlar getirilmeye baslanrms, . boylece yerel ve ulusal oyunlar kiiresel spor sistemine
donusmustur (Cakici ve Yavuz; 2015).
1970'den
uluslararasi

itibaren spor, degisen kiiresel pazarla birlikte turizmi desteklemek

spor etkinlikleri

aracihgiyla

yerel ekonomik

gelismeyi

ve

tesvik etmek icin

kullamlrmstrr. Gunumuzde spor etkinliklerinin ekonomik kalkmma ve kentsel yenilenme icin
katalizor olabilecegi yaygm bir gorustur. Turizm hareketlerini arttiran bir arac olarak gorulen
etkinlikler, cogu destinasyonun pazarlama ve gelistirme planlan icerisinde onemli bir yere
sahip

olmaktadir,

Bu

baglamda

spor

etkinlikleri

turizm

endustrilerini

gelistirme

beklentileriyle ulkeler veya kentlerin en 90k odaklandigi etkinlik turlerinden biri olmaktadir.
Spor etkinliklerinin tesvik edici yonlerini; etkinligin ev sahibi kent ya da bolgeye ekonomik
katkisi, prestiji, tanrtim saglamasi olusturmakta ise de, en onemli cekiciligini "etkinligin kahci
mirasi" olusturmaktadir.

Miras, bir etkinligin gerceklestirildigi yer olan ev sahibi kent icin

uzun vadeli ekonomik,

siyasi, turizm,

sosyal ve/veya cevresel

sonuclan

olarak kabul

edilmektedir. Onemli bir etkinligin mirasi, olumlu oldugu gibi olumsuz da olabilmekte, spor
etkinliklerinin,

terk

edilmis

stadyumlar,

kacmlan

gelisim

firsatlan

ve

kaybedilen

yatmmlardan olusan hayal kmkhgi yaratacak bir miras birakma potansiyeli de bulunmaktadir.
Gunumuzde miras kavrammm artan populerligine ragmen, spor etkinliklerinin sonuclannm
planlanmasi,

uygulanmasi

ve

degerlendirilmesi

konusunda

yeterli

duzeyde

cahsma

yapilmamaktadrr (Cakici ve Yavuz; 2015).

Spor Turizmi Nedir?
Spor Turizmi kavrammm dtmya literaturune girisi henuz yenidir. Bukavramm tammi
ve neleri teskil ettigi gibi konular henuz tam olarak uzmanlartarafmdan
Bu olgunun tammlan

yapihrken

"Spar + Turizm"kavramlan

netlestirilernemistir.

ayn ayn dusunulerek

bir

butunluk olusturulmaya cahsilrmstrr.

Spor ve Turizmin Smtflandmlmasi
Son 40 yil icerisinde serbest zaman ve tatil olanaklanmn gelisimi dort boliimde ele
almabilir. (i) Savas Sonraszndan 1950'/i Ytllartn Sonuna Kadar Olanlronem: Bu donemde
tatil ve serbest zaman, agrr cahsma saatlerinden

artan boslukta rahatlamak icin yapilan

rekreasyonla esdeger olarak algilanmistrr. (ii) Altmisli Ytllarlronemi: Tuketimin arttigi donem
olarak bilinmektedir.

Ulasimda meydana gelenilerlemeler

yerlerden dinlenme amaci ileaynlabilmislerdir,

nedeni ile insanlar yasadiklan

(iii) Altmtsli Ytllartn Sonundan 1980 'lere
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Kadar Olan DonemiYenr egili111ler ortaya 91km1§, gelisim, aktivite, sosyallesme, zevk,
arkadashktoplumun

temelini

olu.§1:urmU§, insanlar tatilleri boyunca yiizme gibi sporlarla

aktifolmaya cahsrmslar, aym zarnanda tenis ve yelken gibi yeni sporlar ilgi gormus vekliip
tatilleri adi altmda topluca tatil: yapma aliskanhgi baslamistir. (iv) DoksaniiYtllar: Spor ve
turizmin karsihkh
bilinmektedir.

ekonomik beklentiler nedeni ile "cikar evliligi'tyaptigr

Spor turizmi terimi ile sikca karsrlasilmts.turizm

donem olarak

endiistrisinde spor kokenli

bircok program sunulmustur (Gundogan.Zuul).

Spor Turlzmi; Uluslararasi veya ulusal olsun sportif aktivite iceren organizasyonlar,
turlar, sampiyonalar v.b. da, katilanlann
istegi

olan,

temelinde

sportif

amacmm bos zaman degerlendirme veya yansma

etkinliklere

katilmak

icin

seyahat

iceren

tiim turizm

hareketleridir.
Spor Turizmi, sportif aktivitelere katilmak, izlemek veya orada bulunmak amaciyla
uluslararasi veya ulusal alanda seyahat etmek olarak tammlanmaktadir (Kurtzman ve Zauhar;
2001).
Aynca spor turizmi; sportif aktivitelerle sporcu, yonetici, taraftar v.b. gibi formlarda
mesgul

olmak ve gormek

amaciyla

yapilan

seyahat

deneyimlerinin

tiimii olarak da

tammlanmaktadir (Stephen; 2001).
Aynca Spor Turizmi; Spor yapma amaciyla yapilan yurtici ve yurtdisi seyahatlerin
dogurdugu olay ve iliskilerin biitiinii olarak ta tammlanmisnr (Meditt; 2000).
Bu tammlardan da anlasilacagi gibi dunyada her yonuyle onem kazanmaya baslayan,
onemli getirileri olan bir endiistri olmaya yol alan Spor turizmi kavranu'Turizm,

Spor ve

Ulasim olgulanm icermektedir.
Dunya Turizm Orgutu; seyahat ve turizm alamnda uluslararasi oncu bir kurulustur,
Turizm mevzuatma pratik bir kaynak ve turizm politikasmi

ilgilendiren konulara diinya

capmda bir forum olarak hizmet verir. 144 asli ve ortak uye ulkenin yam sira yerel
ycnetimlerin,

turizm demeklerinin,

havayollannm,

otel zincirlerinin,tur

operatorlerinin

de

dahil oldugu ozel sektoru temsil eden 350'den fazla bagh uyesi mevcuttur.
Merkezi Madrid' de bulunan Dunya Turizm Orgutu, Birlesmis Milletlertarafmdan
turizmin tamtnm ve gelistirilmesi icin gorevlendirilmis hiikiimetler arasi bir kurulustur,
Diinya Turizm Orgiitii turizm aracihgiyla iktisadi gelismeyi ve i§ alam yaratilmasuu
kiiltiirel mirasm ve cevrenin korunmasmi tesvik eder, uluslar arasi anlayis ve bansa katkida
bulunur.
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Dunya Turizm Orgiitii, turizm endustrisinin arasmda rekabeti artirarak diinyanm en
endiistrisine basanyla katilmalarma yardimcr olur. Qah§ma programlan alti alanda

• Kalkmma icin isbirligi
• istatistikler, iktisadi analiz ve pazar arastmnasi
Cevre, planlama ve finans
• Turizm gelisiminin kalitesi
• Insan kaynaklan gelisimi
• Iletisim ve dokiimantasyon
Diinya Turizm Orgutu verilerine gore; Sportif turizmin 1999 yihnda % 11 oramnda
arttigim ve gelecekteki 20 yil icerisinde her sene % 4, 1 oramnda artacagmm beklendigini
belirtmistir (www.turizm.gov.tr)
Turizm deki bu ilerleme olayi, tum diinya capmdaki spor ve eglen, dinlen
endustrilerinin gelisiminde de anlamh pozitif etkiler yaratmistrr. Bu sektorler beraberce spor
turizmi kavrammda bulunurlar ve turizm sektorundeki ilerlemelerin merkezinde bulunurlar.
Turizm - Spor iliskisinin ekonomik etkilerinin dismda bircok pozitif yaranvardir. Ornegin,
ulkedeki sportif aktivitelerin sayismm her gecen sene artmasi, ulusal basmm daha 90k
ilgisinin cekilmesi, bu ilginin artmasi sayesinde kendi kiiltiiriinil tum dtmya toplumlan ile
paylasma sansi, spordaki profesyonellik olgusunun gelismesi, toplumun spora olan
katihrmmn artmasi (Kitle Sporunun gelismesi), yas oranlarma gore spor organizasyonlarmm
sayismda artis (Master Oyunlan) ve iilkeninbelli bolgelerindeki sportif uretkenlik ve gelisim
saglanmaktadir. Tatil sirasmda yeni bir spor dahm katihm yoluyla ogrenenler, ogrendigi spor
dalma katilum tatil sonrasmda da surdurenler, spor amach seyahat eden turistlerden
etkilenerek aym aktivitelere katilanlar, golf veya yamac parasutu gibi uygun ortam gerektiren
spor dallannda sportif performansuu ust duzeye cikarmak icin seyahat edenler, turizmin
sporun gelisimine verdigi destege omek olustururlar (Gibson; 1998).
Gammon ve Robinsonspor turizmi ve turizm sporu olarak bir aynma gitmislerdir. Spor
turizminde, spor turistleri aktif veya pasif olarak rekabetci veya eglence amacli sporlara
katilmak icin olagan cevrelerinin disindaki yerlere seyahat eden ve gittikleri yerlerde kalan
bireyler ya da gruplar olarak tammlanrmstir. Burada spor, seyahat etmedeki oncelikli amactir.
Turizm sporunda ise, aktif vaya pasif olarak rekabetci veya eglence amacli spora ikincil bir
amac olarak katilmak icin olagan cevrelerinin disma seyahat eden ve gittikleri yerlerde kalan
bireyler olarak tammlanmisnr. Gammon ve Robinson'un bu goruslerine cahsmanm spor
turisti kismmda aynntili olarak yer verilmistir.

Spor Turizmi Tarlhcesk'I'arihsel

stirecler

Seyahat etrnek antik bir davramstir.
rnilattan onceki caglarda bile uygarhklann

Tarihin en eski pencereleri

incelendiginde

bircok snnrlama ve sikmtilara ragmen seyahat

ettikleri gorulmektedir.
ilk yapilan yolculuklann

hayvanlann

ayak izlerinden takip ederek olusturulan ilkel

patikalar uzerinde oldugu belirlenmistir. Tabiki bu yolculuklar insanoglunun yasammi devarn
ettirebilrnesi icin yani beslenme ve hayatta kalrna amachydi. Fakat bu baslangic gunumuz
seyahat kavrammm temeli olarak kabul edilmektedir.
Kaliteli seyahatin yasamm bir par9as1 olmasi insanlann duzenli bir sekilde seyahat
etmeye baslamalanyla

yasamlanna girmistir, Duzenli yapilan kisa sureli is seyahatleri, tatil

amach geziler ve kutsal giinleri kutlama ahskanhklan,

insan oglunun bu yollarla kendini

gerceklestirmesi, rahatlama ve buyuk yolculuklann yapilmasma katkida bulunmustur, Bunun
sonucunda seyahat ve turizm baglannsi olusturulmustur,
Buna ek olarak politik, teknolojik ve sosyal olaylar turizmi dunya capmda bir serbest
zaman etkinligi haline getirmistir,
Turizm olgusu her donemde genellikle servis ve olanaklanmn

gelistirilmesi, genel

aktivite hareketleri, mali (finans) etkileri, tipolojisi, yolculuk modelleri ve cesitleri konulanm
incelemistir.
Seyahati insanlara asilamaya cahsan cahsmalar hoslanma, kulturel degisiklik, dini
konular, i~ alanlan v.b konular iizerinde yogunluk gostermektedir.
Spor ve seyahatin ic ice oldugu etkinliklere katilan, dunya capmdaki tum insanlann
ister amator olsun ister profesyonel anlarnda olsun hedefleri katilrms olduklan aktiviteden
zevk alma ve iyi zarnan gecirmektir. Bu tiir seyahatciler tabiatlarmda var olan sporla yayilan
degerlerini, kendi egilimleri dogrultusunda finansal destek ile sekillendirebilen insanlardir. Bu
tur insanlar bu sekil seyahatleri sik sik yaparlar. Ustelik spor seyahati son yillarda her yas ve

her kesimden butun duzeylerde artmaktadir. Bununla birlikte bir 90k spor organizasyonu
insanoglunun tabiatmda var olan egilimler ve ogrenilebilir yaklasunlara gore pazarlanrnakta
ve organize edilrnektedir. Spor turizminin su anki durumu daha iyi ortaya koyabilmek icin
gecmisini yani tarihini incelernerniz gerekmektedir. Bu cahsmanm iceriginde vurgulanmak
istenen konulardan biride tarih boyunca turizm ile baglantih veya birbirine kansrms bircok
spor dalmm arastmlmasidrr. Bu bize spor turizrn tarihcesini olusturmarmzda faydah olacaktir.
Bilindigi gibi spor turizm olgusu icinde "seyahat" kavrami 90k onemli biryer tutmaktadir.
lnsanoglunun seyahat amaciyla kullandigi ilk yollan hayvanlannayak izlerinden olusan
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patikalardan olustugu bilinmektedir. M.6. 10 bin yil onceden itibaren bu yollann kullamldigi
ve bu patikalann gunumuzde gelinen.duruma temel olusturdugu belirtilmektedir.
Sporun baslangicmm temelinde; yasama hazirlanma anlami ve dini inanclarm ifade
edilmesi vardir ki buda insanoglunnriwarhgmm

temel formlarmdan biridir. ilk caglardaki

insanlar hayatta kalmak icin, bilinen · ve bilinmeyen tehlikelere karsi savas kazanmak icin
cesitli formlarda oyunlar yoluyla spor-yaprmslardir.
Ilerleyen yuzyillarda gelismeye baslayan, yeni icatlar ortaya cikaran insanoglu, yazih
basm, telgraf sistemi ve telefon servisi, insanoglunun toplum yasamma yardim ederken aym
zamanda

spor

aktiviteleri

ve

sportif

seyahatlerin

gelisimine

de yardimci

olmustur

( Gamon;1996).
Spor faaliyetinde yer almak icin veya sportif olaylan izlemek icin yapilan seyahat yeni
bir olgu degildir, M.0.900'lii yillarda Yunanhlar, Antik Yunan Oyunlannda yer almak ve bu
oyunlan izlemek icin seyahat etmekteydiler.

Ister futbol maci oynamak icin komsu koye

yapilan seyahat ister son yillarda artan kayak icin yapilan seyahat olsun tarih boyunca spor
icin seyahat edildigi 90k asikardir, Modem Olimpiyat Oyunlannm

kurucusu kabul edilen

Baron Pierre de Coubertaine, spor turizminin gelisimi icin gerekli ilhami vermektedir. Onun
dusttncesine gore spor, insanlan bir araya getirir ve boylece insanlarm ve uluslann birbirlerini
daha iyi tammasma katkida bulunur. Spor turizmine canhhgmi veren ve spor turizminin
temelini olusturan Baron Pierre de Coubertaine'm gorusleriydi. Sonuc olarak, spor turizmi bir
gerceklik olmus ve turizm endiistrisinde girisimcilige ve karhhga ivme kazandrrrmstir.
Spor turizminin

gelisme

ve popiiler olma nedenleri

ele ahndigmda, "ekonomik

faktorler", "teknolojik faktorler" ve "deger ve tutum faktorleri" seklinde ii<; temel faktorun
etkili oldugu gorulmektedir.

Ekonomik

faktorler, hedef pazan

olusturan bireylerin

spor

aktivitelerine ayirdiklan finansal kaynaklardaki artisla ilgilidir. Ozellikle gelismis iilkelerdeki
cahsma saatlerinde meydana gelen dii~ii~ ve serbest zamanlarda meydana gelen artis, bireyleri
spor aktivitelerine katilmaya itmektedir. Teknolojide gorulen gelisme ve yenilikler de spor
turizminin arkasmda yatan nedenlerdendir. Ulasim sistemlerinin hizh gelisimi seyahat etmeyi
kolaylastmms,
turizminin

teknolojik yenilikler ve spor ekipmanlarmda

gelisimine

yasanan gelismeler de spor

onemli katki saglarmstrr. Bunun yamnda, medya teknolojisindeki

gelisim de spor olaylanmn populerlesmesine

olmaktadir. Ornegin, Formula 1 yanslanm,

toplumun belli kesimlerinin izleme ahskanhgi olusmustur.Yine

aym sekilde Dunya Kupasi,

diinyamn her yerinden belli bir seyirci kitlesi tarafmdan izlenmektedir.

Spor turizminin

gelisimine yol acan diger faktor ise, deger ve tutumlardaki degisimlerdir. Belli bir gelir ve
egitim diizeyine ulasnus toplumlar gunumuzde bos zamanlannda rekreasyonel ve haz verici
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aktivitelere yonelmektedir. Bunun dismda, kendini ispatlama gudusu de spor turizminin
tetikleyicileri arasmda yer almaktadrr,
Spor turizmi kisilerin eglenmek amaciyla surekli yasadiklan yerden aynlarak, spor
faaliyetlerini izlemek veya bu faaliyetlere katilmak amaciyla yaptiklan seyahatler olarak
tammlanmaktadir. Spor turizrni, insanlann onceden belirlenmis spor faaliyetine aktif yada
pasif katihmr ile gerceklesen seyahatlerden olusan turizm tiiriidiir. Baska bir ifadeyle spor
turizrni, sporla ilgili faaliyetleri yapmak veya izlemek icin yapilan seyahat ve deneyimlerdir.
Spor turizrni, evden uzakta spor aktivitelerine katilma veya seyretme amaciyla yapilan ticari
amac tasimayan seyahattir. Yukanda tammlardan yola cikarak spor turizmine yonelik
faaliyetler Uy sekilde gerceklesmektedir. Bunlar; oyunlara aktif olarak katilmak, faaliyetlere
katilanlan desteklernek ve bu faaliyetlerin gerceklestirildigi mekanlan ziyaret etmektir (Akm,
A; 2015).
Spor Turizmi Cesitleri:
Spor Turizmi kavrarm bilim adamlan

tarafmdan genellikle Uy kategoriye

aynlmaktadir. Bunlar; a) Olay Tabanh Spor Turizmi b) Aktif Spor Turizmi ve c)Nostalji Spor
Turizmi.
Olay Tabanh Spor Turizmi
Olay Tabanh Spor Turizrni; Olirnpiyatlar, herhangi bir bransta yapilan Diinya
Kupalan gibi kaliteli organizasyonlann icinde bulundugu spor turizm seklidir.
1994 Amerika Dunya Kupasi sirasmda Amerika' ya 50 milyon yabanci turistin giris
yaptigi ve bu insanlarm yaklasik olarak 100 milyar dolar para harcadigi hesaplanrmstir.

Aktif Spor Turizmi
Bireysel olarak sportif aktivitelere yalm katihm amaciyla bir yerden biryere yapilan
seyahat olayi, aktif spor turizmi kapsammdadir.
Bu aktif'katihm olayi cok genis forrnlar ve cok genis sportif branslar icerir.
Golf, kayak, tenis, serf, v.b. gibi bireysellik iceren bircok spor bransi bu kategori icme
girmektedir.
Nostalji Spor Turizmi
Nostalji Spor Turizmi; cok uzun sureden beri yapilmakta olan unlu sportif
organizasyonlara katihm veya bulunma amaciyla yapilan seyahatleri icerir.
Dimyanm belli merkezlerinde bulunan spor muzeleri, cok eski donemlerde insa
edilmis ve spora hizmete devam eden alanlar, eski donemlerde yapilan stadyumlar ve tarihi
sportif alanlar Nostalji spor turizmin merkezlerine ornek olabilir (Stephen; 2001).
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Spor Turlzminin Cesitli Etkileri:
Spor turizminin belli smirlan olmasma ragmen, sosyo-kulturel, ekonomikve cevresel
alanlarda bazi etkileri bulunmaktadir.
Spor Turlzminin Ekonomik Etkileri
Spor turizminin dogrudan dogruya gelir ve gider unsuru olarak kullamlan para
hareketlerine olan etkilerinin yam sira, ekonomideki is hacminin genislemesi vesektorlerin
canlandmlmasi gibi makro ekonornik ozellik tasiyan ve ticari islemlerin yogunlasmasma yol
acan ve bunun yam srra ulkede fiziksel ve kururnsal altyapmm gelismesine katkida bulunmak
gibi reel ekonomik etkileri de vardir (Stephen; 2001).
Bir iilke ekonornisi icin, turizrn bir kazanc kaynagi ve doviz girdisi saglayan olay
olarak ne kadar onemli ise, bolgeler arasi dengesizligin giderilmesi, altyapisi bulunrnayan
bolgelere turizrn oramnm yuksek oldugu gelismekte olan ulkelerde yeni i~ ve meslek
alanlanmn acilmasi sayesinde issizligin azaltilmasi, tanrn, ulastirma.hizmetler ve diger
turizmle dogrudan ve dolayh olarak ilgili bulunan ticari faaliyetlerin canhhk kazanmasi,
uretimin artmlmasi gibi parasal olrnayan gelismelerde o kadar cnemlidir (lcoz ve Kozak;
2002).
Spor Turizrninin ekonornik etkileri o ulke icerisinde yapilan kaliteli organizasyonlara
degisik formlarda katilan (katihmci, yonetici, seyirci v.b.) insanlann harcamalan sonucu
olusur.

1999 yilmda Amerika' da yapilan uluslararasi ve ulusal spor turizm organizasyonlan
sonucu 44 rnilyar dolar kar edildigi bildirilmistir.
1998 yihnda Spor turizm organizasyonlarmm Iskocya'ya getirisinin birmilyar doksan
dort rnilyon sterlin olarak bildirilmistir.
1999 yilmda Avustralya' da yapilan spor turizmi organizasyonlannda 17 milyar dolar
para kazamldigi belirtilmistir,
Bu omeklerin sayisrm artnrmamiz mumktm fakat bu kadar buyuk paralarm dondugu
bir sektorun ekonorniye olan etkisinin goz ardi edilrnernesi gerektigi birgercektir (Stephen;
2001).
Spor Turizmi Uluslararasi Konseyi'nin (STIC) yaptrrdigi ve bu kurulusun resmi yaym
orgam Journal of Sport Tourism'de yaymlanan bir arastirmaya gore spor turizminden elde edilen
gelirler, dunyadaki toplam turizm aktivitesinin yuzde 32'sini olusturuyor, Bu oran, dimyada elde
edilen yaklasik 476 milyar dolar tutarmdaki turizm geliri uzerinden hesaplandigmda 152 milyar
dolara tekabiil ediyor (Tursab; 2002) .
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Spor Turizminin Sosyo- Kiiltiirel Etkileri
Turizm sektoru, bilindigi i.izere emek yogun uretimtekniginin hakim oldugu bir sektor
olarak kabul edilir. Bu nedenle, turistlerin yapmis olduklan tuketim harcamalarmm turizm
sektorune dogrudan, bu sektore girdi veren diger sektorlere dedolayh istihdam olanaklan
yaratma etkisi vardrr. Bunun sonucu olarak; turizm,ekonomideki yarattigi genel istihdam
etkisi ile i.ilkedeki toplam istihdami etkilemektedir. Spor turizm organizasyonlanna ev
sahipligi yapan i.ilkeler; tesislerini,

elemanlanm, konaklama tesislerini ve ahsveris

merkezlerini gelen insanlann hizmetine sunarak onlarla belirli oranlarda kulturel degismelere
yol acarlar. Fakat bu etkiler her zaman cift yonlu yani hem pozitif hem negatif etkili
olabilmektedir.
Spor Turizminin Cevresel Etklleri
Spor turizmini cevresel etkileri ozellikle outdoor spor branslannm dogal ortamlar
uzerindeki negatif ve pozitif etkilerini icerir.
Outdoor sporlann etkinliklerinin gelisimi dogal ortamlann kullamlabilirligi, verimi ve
daha optimum tesislestirilmesi acismdan yararh olabilmektedir. Fakat bu ortamlar icindeki
topragm, agaclann ve bu ortam icinde yasammi surduren canhlann zarar gormelerini de
beraberinde getirmektedir (Stephen; 2001 ).

Spor Turlzmlnin Zirvesi: Olimpiyat Oyunlari
Olimpiyat Oyunlan spor turizmi icerisinde yer alan en onemli organizasyondur.
Di.inyamnkuskusuz en bi.iyi.ik ve popi.iler organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlanm organize
etmenin ulke ekonomisine, tanrtmuna, ihracatma, yatmmlanna,

turizmine, sporuna,

gencligine ve i.ilkenin imaj ve prestijine ne gibi katkilar getireceginin bilincinde olan kentler
ve i.ilkeler arasmda Olimpiyat oyunlanmalmak icin buyuk bir mucadele devam etmektedir
(Gundogan; 2001).

Olimpiyat Oyunlarr Organizasyonunun Kente ve Ulkeyek.atkilarr
Olimpiyatlara aday olma, oyunlardan 90k once baslamaktadir; cunku.oyunlar kentlere
7 yil oncesinden verilmektedir. Olimpiyat Oyunlan duzenlemenin her yonu ile karh bir is
oldugu, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunlan sonunda, tum masraflar cikanldiktan sonra
kente 250 milyon dolar bir gelir kalmasi ve OyunlannGi.iney Kalifomiya ekonomisine
yaklasik 3 .29 milyar dolarhk bir katkida bulunmasi orneginde gorulmektedir.
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Bu durum uzerine 1992 Olimpiyat Oyunlan icin 6 kentaday olmustur, 0 donemde bu
rekor sayilabilecek bir sayidir. Oyunlan duzenlemek maddi kar yamnda, kente ve iilkeye
buyuk kazammlar saglamaktadir. 1988 Seul Olimpiyat Oyunlan'morganize eden Guney
Kore'nin 1988 yilmdaki endustri mallan ihracati bir onceki-yrla oranla % 28.3 artis gostererek
60.67 milyar dolara ulasmistrr. 1986 yilmda 2.321 dolar olan kisi basma dusen milli gelir,
1988'de 3.728 dolara; yine 1986 yilmda 953 milyon dolar olan gayri safi milli hastlatt, 1988
yilmda 1 milyar 561 milyon dolara yukselmistir. Diger taraftan Gtmey Kore'yi 1988 yihnda
ziyaret eden turist sayisi bir onceki yila oranla % 23 artis gostererek 2.300.000'e ulasmis ve
iilke ekonomisine 3 milyar 300 milyon dolarhk bir gelir saglamistir. Seul Oyunlan 19821988 yillan arasmda 302.000 kisilik ek istihdam yaratarak issizlik oranmm da dii~ii~
gostermesine yol acrmstir.
1988 Seul Olimpiyat Oyunlan'ndan 3 ay once ve 3 ay sonra yapilan uluslararasi
kamuoyu arasnrmasmda "Giiney Kore sanayi mallanna guveniyormusunuz?" sorusuna
verilen cevabm Oyunlar sonrasmda 5.35'lik artis gostermesi de Olimpiyat Oyunlannm
ulkenin imaji uzerinde yaptigi olumlu etkiyi en iyi sekilde aciklamaktadir. Diger yandan
Oyunlar Guney Kore'de sporun gelisrnesine de btiyiik katkida bulunmustur. ilk kez
kanldiklan 1948 Oyunlanndan 1988 Oyunlanna kadar olan Olimpiyat tarihlerinde toplam 66
madalya kazannus olan Gtmey Kore'lisporcular, kendi ulkelerinde gerceklestirilen bu
oyunlarda 12 altm, 10 gumus ve 11 bronz olmak uzere toplam 33 madalya kazanarak, buyiik
basan gostermisler ve oyunlar sonunda madalya siralamasinda 4. olmuslardir.
Olimpiyat Oyunlan organize etmek icin 4 kez aday olup kaybetmesine ragmen
yilmayan ve besinci adayligi olan 1992 Olimpiyat Oyunlanyla bu hakki elde eden ispanya'mn
Barcelona kenti ise, Oyunlardan once denizle baglantrsi kesilmis.altyapi problemleri ve spor
tesisi eksikleri bulunan bir kent olarak degerlendirilmekteydi. ispanyollar, 1992 Oyunlanm
organize etmek hakknu eldeettikleri 1986 yilmdan 1992 yihna kadar gecen 6 yilhk hazirhk
suresi icinde kentin film alt yapi problemlerini cozmenin yam sira insa ettikleri yeni yollar,
kopruler, parklar, oteller ve spor tesisleri ile Barcelona kentini yeniden yaratmislardir,
199ly1lmm ortalanna gelindiginde Barcelona Avrupa'daki en gelismis ve yasanabilir kentler
arasmda 8. siraya yukselmistir. Aynca Barcelona Olimpiyat Oyunlan 1986-1992 yillan
arasmda 326.301 kisilik ek istihdam yaratarak, issizlik oramnda da buyuk bir dii~ii~
gostermesine yol acmistir (Gundogan; 2001).
Yaklasik 88 yilhk Olimpiyat Oyunlan boyunca 4 altm, 13 gumus ve 9 bronz olmak
uzere toplam 26 madalya kazanan ispanyol sporcular, 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunlannda
13 altm, 7 gumus ve 2 bronz olmak iizere 22 madalya kazanarak inamlmaz bir basan

19

sergilemislerdir. Paralimpik Oyunlannda da (EngelliOyunlan) buyuk basan gosteren ispanyol
sporcular 107 madalya kazanmislardrr.
Bugun ispanyol sporcular dimyada cesitli spor dallarmda buyuk basanlar elde
ederken, Barcelona halki da spor yapabilmek icin en iyi tesislere kavusmustur.
Gunumuzde Barcelona'mn Olimpik tesisleri her gun duzenli olarak yaklasik 50.000
kisi tarafmdan kullamhrken, her yil 300.000 kisi de Barcelona sokaklarmda halk icin
gerceklestirilen herkes icin spor aktivitelerine katilmaktadir. Tum bu sonuclara Oyunlan
organize ermenin getirdigi motivasyonun yol actigi ispanyol yetkililerce her firsatta dile
getirilmektedir.
Barcelona'mn

ardmdan ABD'nin

Atlanta kentinde yapilan

1996 Olimpiyat

Oyunlannm 1991-1997 yillan arasmda Georgia eyaleti ekonomisine katkisi ise 5 .1 milyar
dolar olmus ve Oyunlar sonunda eyalet hukumeti 176 milyon dolarhk vergi geliri elde
etmistir. Atlanta'da oyunlarm almmasmdan itibaren her yd giderek artanis istihdami
Oyunlann yapildigi yil olan 1996'da 77.000 kisiye ulasrmstir.
2000 Olimpiyat Oyunlan Avusturalya'nm Sydney kentinde organize edilmistir,
Uluslararasi arastirma sirketleri KPMG ve Arthur Andersen'm 2000 Olimpiyat Oyunlannm
etkilerine iliskin yaptiklan

arastirma sonuclanna

gore

1994-2004 yillan

arasmda

Avusturalya'nm gayri safi milli hasilanna 7.3 milyar Avustralya dolan eklenecek ve Oyunlar
150.000 kisilik ek i§ istihdarm yaratacaktir, Yine bu donemde Sydney'i 1,3 milyon ek yabanci
ve 174.000 yerli turistin ziyaret etmesi ve ulke ekonomisine 3 milyar Avustralya dolan gelir
getirmesi beklenmektedir. Sydney Oyunlan Avusturalya'mn ticari islemlerini de arttiracak ve
1994-2004 donemindeki ek ihracattan yaklasik 3,5 milyar Avustralya dolan gelir
saglanacaktir. Butun bunlann yam srra, Avustralya dunya klasmda spor tesislerine kavusacak
ve her zaman buyuk uluslararasi spor yansmalanm en iyi sekilde organize edebilecektir.
Sydney'in ardmdan 2004 Olimpiyat Oyunlan ise komsumuz Yunanistan'm Atina
kentinde organize edilecektir. ilk Modem Olimpiyat Oyunlan'm 1896 yihnda organize eden
ve Oyunlann 100. yili 1996'da tekrar organize etmek icin aday olan ve secimi kaybeden
Atina, cabalanm surdurerek 2004 Oyunlanm kazannustrr.
Spor Turizmi Pazarlamasi Spor Turizm Endiistrisi
Uretilen urunlerin tuketicilerin kullammma sunmak amaciyla pazarlama cahsmalan,
kacmilmaz bir konuyu olusturmaktadir. Turizmde bir turistik urtm cesidi olarak nitelendirilen
spor turizminin pazarlamasi da bu kapsamda biiyiik onem tasimaktadrr. Spor turizmi
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pazarlamasma gecmeden once pazarlama kavramma yervermek dogru olacaktir. Buna gore,
Pazarlama, en genel anlarmyla, "Tiiketici istek ve ihtiyaclarmm neler oldugunu ve hangi
hedef pazarlarda daha basanh olunacagmi belirleyen ve bu pazarlara en uygun mallar,
hizmetler ve programlann gelistirilmesi ve uygulanmasnn saglayan faaliyetler" olarak
tanimlanmaktadir (Tek; 1999).
Turizm pazarlamasi ise, Diinya Turizm Orgtltu (SWOT) (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) tarafmdan"Bir turistik destinasyonun ya da turizm isletmesinin en
yuksek kazanc elde etme hedefine uygun olarak, turizm iiriiniiniin pazarda iyi bir yer almasim
saglamak amaci ile turizm talebinin ozelliklerini de dikkate alarak turistik iiriin ile ilgili
arastmna, tahmin ve secim yapmayi hedefleyen ve bu konularda almacak kararlarla ilgili bir
yonetim felsefesi" olarak tammlanmaktadir (Icoz; 2001).
Spor turizmi pazarlamasi ise, bu tammlardan yola cikilarak, dunya turizm pazanndan
en yuksek payi almak ve en yuksek geliri saglamak amaciyla bir turistik iiriin cesidi olan spor
turizminden en verimli sekilde yararlanmak ve spor turizmi pazan ile ilgili tahminler yapmak,
iiriinler gelistirmek ve uygulamaya koyma ile ilgili faaliyetlerin tiimii olarak tammlanabilir.
Bu kapsamda turistik urun cesidi ne olursa olsun turizm pazarlamasmda,turistik
iiriiniin hizmet ozelligi gozden kacmlmamahdir. Turistik iiriiniin dayamksiz, sadece kullamm
hakki olusturan bir iiriin olmasi ve elle tutulup, gozle gorulebilen ve kullanmadan once
denenebilen bir urun olmamasi nedeniyle mallann olusturdugu urunlerin pazarlamasmdan
farkhhklar gosterecegi unutulmamahdir (Zeithaml ve Bitner;1996).
Turistik iiriiniin sahip oldugu bu ozellikler iiriiniin pazarlama faaliyetlerini zorlastmci
etkiler olarak karsnrnza cikmaktadir. Aynca turistik urun cesidinin ozellikleri ve kendi
icindeki cesitliligi pazarlama etkinliklerini daha da zorlastirmaktadir. Bu nedenle cesitli
smiflandirmalardan yararlanmak pazarlamamn etkililigi acismdan onem kazanmaktadrr,
Spor turizmi pazarlamasmm incelenmesinde ise pazarlama simflandrrmasi spor
turizmi iiriiniiniin sunulus bicimine gore turizm isletmelerinde spor turizmi pazarlamasi ve
buyuk (mega) spor olaylannm ulusal ve uluslar arasi duzeyde pazarlamasi olarak iki kisimda
incelenecektir
Turizm Isletmelert Duzeyinde Spor Turizmi Pazarlamasi
Islctmeler

urettikleri mal ve hizmetleri satabilmek, Pazar paylanm arttirmakve

korumak icin pazarlama faaliyetlerine gereksinim duymaktadirlar, S6z konusu olan turistik
iiriin oldugunda ise bu gereksinim gerek turistik iiriin ozelliklerinden gerekse de endiistride
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gorulen yikici rekabet kosullan nedeniyle vazgeeilmez rbir hal aldigi gortllmektedir.
Pazarlama faaliyetlerine gecmeden once ise bir takim cahsmalar yapmak gerekmektedir. Buna
gore isletme bi.inyesinde pazarlama arastrrmalan ve uygulamalan yapacak deneyimli
personelden olusan bir bolum kurulmah ya da profesyonel pazarlama sirketlerinden
yararlarulmahdir. Pazarlama faaliyetlerinin uzmanlarca yapilmasi isletmenin amaclanna
ulasmada onemli birkonuyu olusturmaktadir, Bu nedenle pazarlama orgutti isletme icin hayati
bir onem tasrmaktadir. Pazarlama orgutunun yapmasi gereken pazarlama faaliyetleri ise
sirasryla pazar analizi, pazar boltimleme ve hedef pazar belirleme, pazar konumlamasi,
pazarlama karmasmm olusturulmasi ve pazarlama denetimi olarak siralanabilir.
Pazar Analizi: Turizm pazarlamasmda ilk olarak turizm pazan ele almarak niteliksel ve
niceliksel acidan analizi yapilmaktadrr. Analizlerin kapsammda turizm pazanm olusturan
turistik ti.iketicilerin ekonomik, sosyal ve psikolojik yonleri ile turistik ti.iketicilerinsayist ve
rakip tesislerin arz durumu belirlenmektedir. Bu asamada talebin hangi i.ilkelerden, hangi
ulasim araclanm kullanarak, hangi aylarda geldikleri, gelir durumlan, konaklama si.ireleri,
demografik ozellikleri, zevk, tercihve ahskanhklan ile pazardaki rakip isletmelerin cekim
ozellikleri, doluluk oranlan gibi degiskenler istatistik acidan degerlendirilerek isletmenin
pazardan alacagi pay ve isletme ozellikleri belirlenir. Bu cahsma genellikle isletmenin kurulus
asamasinda yapilmasma karsm isletme asamasmda pazardaki degisikliklere uyum saglamak
ve degisik pazarlara yonelme durumunda da yapilmasi gereken bir cahsmadir (Denizer;
1992).

Sporturizmine yonelik pazar analizinde ise yukandaki uygulamalara paralel olarak
hangi spor dalmm turist cekici urun olarak kullamlacagi talebin bugtmku durumu
vegelecekteki potansiyeli ile arz kaynaklarmm durumu ve gelecegi konusunda verilerden
yararlamlmahdir. Aynca kurulacak tesisin ulusal ve uluslar arasi di.izeyderekabet sansmm
olup olmadigi isletmenin avantaj ve dezavantajlanm ortaya koyan (SWOT) (Strengths,
Weaknesses, Opportunities), Threatsanalizleri yardirm ile arastmlmah ve ti.iketici talepleri
goz onune ahnmahdrr.

Pazar Boliimleme ve Hedef Pazar Belirleme: Bu asamada pazar analizleri sonucu elde
edilen verilerle pazar bolttmlendirrne cahsmalanna yer vererek hedef pazar ya da pazarlar
belirlenmektedir. Pazann aym ozellikleri tasiyan alt kisunlanna aynlmasi olarak tanimlanan
pazar bolumleme asamasmda mevcut tesisyapisma ve potansiyeline uygun i.iretilen ya da
i.iretilecekturistik iirun ve sunulacak turistik tiiketici kitlesi belirlenmektedir. Diger bir deyisle
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temel amac talebi analiz etmek ve degisik talep ozelliklerinin gereksinimlerini karsilamaktir.
Farkhhklar gosteren bu gereksinimleri karsilamak ve karmasikhgi
pazarm bclumlendirilmesi

gidermek icinse,

gerekmektedir. Pazar bolumleme si.irecinde ilk olarak isletmenin

hitap edecegi alan belirlenir (ornegin hangi spora egilimli kisilere ulasilacak), ikinci asamada,
pazar bolumlendinnesi
davramslanna

icin kullamlacak olcutlerin belirlenmesi (tiiketici ozellikleri ya da

gore) yapihr, ucuncn asamada, sayisal degerlendirme ile bir ya da iki pazar

bolumu secilir, dorduncu asamada, sayisal analizlere yerverilerek turistik tuketici durumu ve
ozellikleri

belirlenir,

erisilebilirliliginin

besinci

ve pazarlama

ve

son

asamada

ise,

pazar

boyutunun,

karmasma olan tepkinin degerlendirilmesi

farklihgmm,
yapihr (Icoz;

2001).
Hedef pazarm belirlenmesi ise, isletmenin yoneldigi ve pazar bolumleme sonucunda
secilen pazardaki talebe yonelik iiriinler iiretme ve sunma kararmm almmasidrr, Konumuz
spor turizmi pazarlamasi oldugundan spor turizmi ile ilgili turistik iiriin iireten isletmenin
hangi spor ya dasporlara yonelik bir turizm pazarlamasi yapacagnu belirlemelidir. Bu tesis
direkt bir spora yonelik hizmet veren (turistik urun cesirlendirmesi

yapan) bagimsiz bir

isletmeya da konaklama isletmesi olabilecegi gibi doluluk oramm arttirmak icin bunyesindeki
olanaklan degerlendiren ya da ek tesis yatmrm planlayan (spor tfuiinii, destekleyici turistik
iiriin olarak kullanan) bir konaklama isletmesi de olabilmektedir.
Bu kapsamda isletme tiirii her ne olursa olsun pazarda basanh olabilmek icin sunacagi
spor aktivitesi ya da aktivitelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Buna ornek olarak iilkemizde
de sayisi giin gectikce artan golf oteller, rafting uzerine uzmanlasan seyahat acentalan gibi
isletmeler verilebilir (Denizer; 1992).

Pazar Konumlamasi:

Turistik iiriin icin pazar bolumlendirmc ve hedef pazarm seciminden

sonra belirlenen turistik urunun (spor aktivitesinin) konumlandirma

cahsmasi yapilmahdir.

Konumlama, bir i.iriiniin dogrudan dogruya rakip urunlere ve de isletmenin kendi urettigi
diger iiriinlere karsi imajmm gelistirilmesi faaliyetleridir. Her sektor ve endiistride oldugu gibi
rekabet oldukca onemli bir konuyu olusturmaktadir. Turizm endiistrisinde ise hizmet uretimi
s6z konusu oldugundan bolgesel, ulusal ve uluslar arasi duzeyde aym unmlerden
oldugu imaji sunulan urunun

ozellikleri

on plana cikanlarak

ortaya koyulmahdrr.

kapsamda sunulan spor urununtm ( ornegin otel yuzme havuzunu
pazarhyorsa

havuzun

olimpik

standartlar

gozetilerek

farkh
Bu

spor turizmi dahilinde

insa edilmesi)

fiziksel farkhhgi,

(havuzda cilde zarar vermeyen kimyasallar kullamlmasi) hizmet farkhhgi, (uzman yiizme
hocalan

bulundurulmasi)

personel

farkhhgi,

( diger

sportif

olanaklara

yakmhgmm

kullamlmasi) yerlesim farkhhgi gibi farkhhklan kullanarak imaj gelistire
1998).
Pazarlama Karmasmm Olusturulmasr:
Pazarlama karmasi P .Kotler tarafmdan, "isletmenin hedef pazar
arastrrmasi asamasmda kullarummi surdurdugt; kontrol edilebilen pazarlama degiskenlerinin
olusturdugu bir kansim'' olarak tammlanmaktadir. Bu degiskenler yazmda da sikca soz edilen
4 Polarak adlandmlan uriin, fiyat, yer ve sans gelistirmeden olusmaktadir (Hollaway ve Plant;
1992).
Turizm endustrisi dusunuldugtmde ise bu 4 P'ye programlama, paketleme, ortak
cahsma veinsan'm olusturdugu 4 P daha eklenmektedir (lcoz; 2001).
Turizm pazarlama karmasmi olusturan 8 P'nin spor turizmi pazarlamasi icin
kullamlmasi ise asagidaki sekildebelirtilebilir. Buna gore;
a) Urun : Turistik uruntin birbirini tamamlayici ve aynlmazhk ozelliginden dolayi spor
hizmetleri olusturulan urtm karmasmda yer alan bir alt urun olarak karsmnza cikmaktadir.
Ancak spor turizmi amaci ile urun karmasma eklenen spor olanaklan esas cekicilik unsuru
olan turistik iiriinii temsil etmektedir. Buna ornek olarak ulkemizde golf hizmeti veren golf
oteller, rafting, scuba-diving, trekking,hiking, yamac parasutu, paint-ball, riding gibi
hizmetleri sunan turizm isletmeleri verilebilir. Bu kapsamda satilmasi planlanan uriin
belirlenir. Uriin belirleme isleminde dikkat edilecek nokta musteri odakh olmak ve arastirma
ve geri bildirimlerden yararlanarak tiiketici gereksinimlerine cevap vermektir. Aksi halde
kurulacak tesis ne kadar modem olursa olsun basanya ulasamayacaktir, Pazarlama karmasi
icinde urun belirlenirken sunulacak olan urunun dizaym, kalitesi, markaismi, ozellikleri ve
hitap edecegi pazar alamrnn saptanmasi ile ilgili konuda cahsmalar yapihr (Hollaway ve
Plant; 1992).
b) Yer: Pazarlama karmasi icinde yer uretilen urunlerin hangi pazarlarda ve hangi dagrtim
kanallan yardmnyla hangi dagitnn yontemleri kullamlarak tuketicilere ulastmlacagmm
belirlendigi asamayi ifade etmektedir. Bu asamada sunulacak spor turizmi urununiin kac
asamah dagitrm kanah ile pazara sunulacagi, hangi ulasnn araclanndan yararlanacagi
belirlenir (Icoz; 2001).
c)Fiyat : Fiyatlama islemi turizm isletmeleri icin oldukca onemli bir stratejik karardir.
Pazarlama karmasmda da tuketici talebini dogrudan etkileyen bir degiskendir. Bu nedenle
fiyatlama karan potansiyel talebi cekmek ve rekabeti karsilamada onemli bir unsurdur. Bir
spor turizrni iirtinii icin fiyatlarna yapihrken, sunulan iiriiniin kalitesi, rnaliyetleri, fiziksel
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ulasilabilirligi, rakiplerin fiyatlan, pazarm gelisme potansiyeli, hedef kar, degisik donemlerde
sans artirma cabalan gibi degisken unsurlar dikkate almmalidir (lcoz; 2001).
Bu kapsamda ozelliklc turizm isletmelerinde uygulanan bircok fiyatlama yontemi
mevcuttur. Bu yontemler aym zamanda spor turizmi fuiinii sunan turizm isletmelerinde de
kullamlabilir. Buna gore; ornegin spor amach seyahate yonelik talebin donemsel artis ve
azalmasma gore farkh fiyatlar belirlenebilir, urunden yararlanma saatine gore farkh fiyat
secenekleri sunulabilir, tesiste farkh etaplar mevcutsa bunlar icin farkh fiyatlar (fiyat
piramidi) uygulanabilir ya da spor olanaklarmm fiyatlan dii§iik tutularak diger hizmetlerin
fiyatlan uygun bir olcude yukanya cekilebilir, Bunun yamnda tesisi tamtma amaciyla
indirimli (promosyon) fiyatlar uygulanabilir (Nykiel; 1997).
d) Satts gelistirmettutundurma}: Sans gelistirme faaliyetleri sunulan turistik iiriinim
potansiyel faydalanmn tiiketiciye iletme, bilgilendirilme, turistik iiriinii satmalmaya ikna etme
ve tiiketici potansiyelini arttirma cahsmalanm kapsamaktadir,
Sans gelistirme faaliyetleri icinde; reklam, halkla iliskiler, kisisel sans gibi bir
cokunsur yer almaktadir (Tavmergen ve Meric; 2002).
Spor turizmi icin sans gelistirme faaliyetleri genelliklehedef kitlenin bulundugu
yerlerde ve okudugu gazete ve dergilerde verilen reklamlar ve televizyon programlan dikkate
almarak verilen tamtim programlan yardmuyla yapilmaktadir. Ornegin, tenis sporunu on
plana alan bir isletme icin tenis dergilerinde verilen ilanlar ya da tenis kupasi maclannda
sponsorluk ve TV program aralanndaki reklamlarda yer almak sporla ilgilenen hedef kitleye
ulasmanm en etkili yoludur.
Diger yandan spor dalmda rekor kiran ya da tmlu bir kisinin isletmede iicretsiz
konaklatilmasi ve cesitli spor dergilerinde tamtum talebin isletmeye cekilmesinde onemli rol
oynamaktadir. Bunun yanmda teknolojik gelismeleri dikkate alarak diinyamn onde gelen
internet arama motorlarma uye olmak ve bu hizmet saglayicilardan kisisel ilgi alanlanm
ogrenerek aracisiz ( direkt) pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gunumuzde kullamlan ve
kullamlabilecek altematif sans gelistirme faaliyetlerini olusturmaktadir. Aynca isletme
mtisterilerinin de gonullu bir pazarlama elemam oldugu unutulmamahdir. Tiiketicilerin
beklentilerinin ust diizeyde karsilanmasi seyahat tekran yaratacagi gibi aym zamanda diger
yakmlarmm da efektiftiiketici olacagi gozden kacmlmamasi gereken bir konudur.
e) Programlama: Seyahat kararmm verilmesi ve gidilecek yer seciminin onceden yapilmasi
arz kaynaklannm onceden duzenlenmesini gerektirmektedir. Bu duzenleme turizm isletmesi,
seyahat acenteleri ve tur operatorleri arasmda siki bir isbirligini de beraberinde getirmektedir.
Turizmin dogasmm geregi sunulacak turistik urunun onceden ozellikleri, fiyati, indirim
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donemleri gibi degiskenler onceden tasarlamr ve tiik:eticilere direkt ve aracilar yardmu ile

duyurularak talebin isletmeye cekilmesi amaclanmaktadir (i9oz; 2001).
Spor turizmi kapsammda sunulan urun de onceden planlamp programla yapilmasmi
gerektirmektedir.
j) Paketleme: Paketleme, tiiketicinin gereksinimleri dikkate alarak turistik urunlerin bir araya

getirilmesi cahsmasi olarak tammlanmaktadir (Tavmergen ve Meric; 2002).
Paketleme cahsmasi turistik iiriiniin bir 90k alt iiriinden olusan bir toplam iiriin ozelliginden
kaynaklanmaktadir. Bu kapsamda spor turizmi amaciyla olusturulan turistik iiriin icinde yer
alacak iirun karmasi tiiketicilerinden gelen geri bildirimler ve beklentiler dikkate almarak
duzenlenmelidir.

Ornegin, 18 delikli golf tesislerinin daha fazla talep toplamasi ya da kalan

vakitte kulturel degerleri gorme istegi urunde ve urun karmasmda degisiklikler yapmayi ve tur
icine yeni alt iiriinlerin ilave edilmesini gerektirebilmektedir.
g) Ortak caltsma: Ortak cahsma diger bir deyisle is birligi turizm endiistrisinin temel
ozelliklerinden

biridir. Bunun nedeni turistik urunim bir 90k alt iiriinden olusmasi ve bu

iiriinleri iireten isletmelerin

birbirleri ile siki bir isbirliginde

olmasi

gerekliliginden

kaynaklanmaktadir (Icoz; 2001)
Spor turizmi dusttnuldugtmde ortak cahsma, belli bir yorede faaliyet gosteren aym
spor olanaklanm sunan isletmelerin bir araya gelerek ulusal ya da uluslar arasi bir turnuva
diizenlemek seklinde ortaya cikabilecegi gibi sporla ilgisi olmayan diger tamamlayici mal ve
hizmet sunan isletmeler ile isbirligini de kapsamaktadir. Bunun nedeni turizm isletmesinin
cevre unsurlan ile birlikte satilmasidir. Ortak calismaya ornek olarak Antalya Belek'te
yeralan golf otellerin birlikte pazarlama faaliyetleri yiiriitmesi ve turnuvalar diizenlemesi
gosterilebilir (Vrondou; 1998).
h) Insan:

Turizm endiistrisinin emek-yogun ozelligi pazarlama karmasi icinde insan

faktorunun ne denli onemli oldugu konusuna 1~1k tutmaktadir. Hizmeti sunan insanm yeterli
sayida ve nitelikte olmasi turistik urun tiik:eticilerininolumlu tutumlanm beraberinde getirerek
pazarlamada basanyi saglamaktadir. Diger turizm faaliyetlerinde oldugu gibi spor turizmi
alanmda faaliyet gosteren isletmeler icin sunulan spor dallannda uzman ve gerekli
elemanlann cahstinlmasi isletmenin talep yaratmasi ve talebi arttirmasi icin onemli bir
unsurdur.
Pazarlama Denetiml: Isletmenin pazarlama planmda gelistirdigi pazarlama karmasmm
belirlenmesi ve uygulanmasi sonucunda, siirecin ol9ilmil, degerlendirilmesi ve diizeltici
faaliyetlerin olusturuldugu asama olarak tammlanmaktadir, Pazarlama denetimi donemsel
plan denetimi, karhhk denetimi vestratejik denetim olmak uzere ii<; sekilde yapilmaktadir.
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Denetim surecinde pazarlama hedeflerine ne olcude ulasildigi saptanarak aksayan yonler
belirlenerek duzeltici islemler uygulanmaktadir. Bu uygulamalar sonucunda elde edilen
geribildirimlerle pazarlama siireci siirekli olarak tekrar gozden gecirilerek uygun degisiklikler
yapilmaktadir (Holaway ve Plant; 1992).
Spor turizmi alanmda faaliyet gosteren isletmelerde de pazarlama denetimi yapilan
pazarlama planlanna ve belirlenen hedeflere ulasmak acismdan biiyiik onem arz etmektedir.
Bu kapsamda isletmede satislar ve karhhk gibi degiskenlere ulasma derecelerini ve tuketici
beklentilerini saptamaya yonelik gorusme, anket formu gibi farkh arastirma yontemlerinden
yararlanarak belirlenen pazarlama hedeflerine ne derecede ulasildigrm tespit etmektedirler.

Bliytik (Mega) Spor Olaylannm Ulusal ve Uluslar Arasi Duzeyde Pazarlamasi

Spor turizmi pazarlama smiflandirmasmda yer alan ve buyuk kitleleri cesitli spor
olaylan aracihgryla aktif ve izleyici olarak ceken turizm faaliyetlerinden birisi de buyiik
(mega) spor olaylandir. Buyuk spor olaylan, cogunlukla bir kez ya da belirli sure arahklan ile
tekrarlanan, agirlayan yorenin gelismesine, tarutilmasma ve gelir elde etmesine yardimci olan
organizasyonlar olarak tammlanmaktadir (Gratton; 2001).
Buyuk spor olaylan son yillarda ulusal ve yerel yonetimlerin ilgisini cekmektedir,
Buna sebep olarak siyasiler tarafmdan spor olaylannm medyatik faydalanmn anlasilmasi,
bolgede is ve alt yapi gelisimini tesvik etmesi, direkt olarak ekonomik gelir saglamasi ve
halkm yasam kalitesini gelistirmesi bolge ya da ulkenin imajma katkida bulunmasi ve
tamtilmasi gosterilebilir. Bu faydalarm en goze carpan ve istah kabartan kismi ise ekonomik
faydadir. Ornegin, ABD Georgia -Oniversitesi ekonomistleri tarafmdan yapilan bir
arastirmaya gore 1996 olimpiyat oyunlanmn Georgia bolgesine $ 5,1 milyar, Utah eyalet
raporlanna gore 2002 Salt Lake City kisoyunlannm $2,8 milyar direkt gelir yaratngi ve
bununla birlikte 23.000 kisiye is olanagi sagladigi saptanrmstir (Stedman; 1992).
Japonya'da duzenlenen 1998 yih Nagano kis olimpiyatlarmda toplam 1.275.529 bilet
satilrms ve oyunlarm yayim ile 180 ulkedel0,5 milyar izleyiciye ulasilmisnr. Olimpiyat
oyunlannm sadece yaym hakki dagitnm ile $514 milyon yaym geliri ve toplam 11 sponsor
firmadan $579 milyon sponsorluk geliri elde edilmistir. Buyuk spor olaylan sadece
olimpiyatlar ile simrh ve sadece uluslararasi nitelikte degildir. Diger spor amach olan ve
biiyiik ic vedis turist kitlelerini de izleyici ya da katihmci olarak ceken otomobil yanslan
(Formula 1, Drag yanslan ve Nascar rallileri), marka kupalan (Palio cup, Uno cupvb.),
bisiklet ya da motosiklet yanslan, futbol kupalan (FIFA, UEFA), Tenis, golf,basketbol,
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voleybol tumuvalan,

Akdeniz oyunlan, tmiversite olirnpiyatlan

ve rnaratonlar gibi bircok

degisik spor alamnda olusturulan organizasyonlan kapsamaktadir.
Organizasyon hangi spor alanmda ve ulusal ve uluslar arasi acidan hangi diizeyde
yapihrsa

yapilsm

izleyicilerin

bolgeye

atletleri; antrenorleri,

kendi olanaklan

gereksinirnlerini

ile gelrnelerinin

karsilamalanyla

birlikte

resrni gorevliler,

ailelerini ve taraftar

yam sira, konaklarna,

onemli ve hissedilen

yiyecek ve diger

tamtrm avantajlanm

ve

ekonornik etkileri beraberinde getirrnektedir (Stedman; 2001).
Bu etkiler ulusal ve uluslararasi
diizenleme

konusunda

cahsmalannm

cahsmalar

alanda bircok bolge ve ulkenin

yaprnasma

neden

olmaktadir.

spor olaylan

Yapilan

duzenleme

yogunlugu ise rekabeti karsilamak icin pazarlarna faaliyetlerini deberaberinde

getirrnektedir.

Basvuru
Basvuru asamasi buyuk spor olaylan icin pazarlarnanm baslangicmi olusturmaktadir.
Bu asama herhangi bir buyuk spor olaymm ulkeye ya da bolgeye cekilmesi icin ternel
unsurdur. Bu kapsarnda spor olaymi duzenleme isteginde olan ulke ya da bolge spor olaymm
esas duzenleyicisi niteliginde olan uluslar arasi federasyonun ya da yetkili organm belirledigi
kriterleri

dikkate alarak teklif gottirmektedir.

Diizenleyici

kornitenin

ikna edilrnesi ve

onaymm almmasi icin pazarlarna faaliyetleri bu asamadan itibaren baslamaktadir. Duzenleme
kornitesinin

ikna edilrnesi icin spor olaymm gerceklestirilecegi

organizasyonu
yapilacak

sehir ya da sehirlerin

agirlamak icin var olan potansiyeli ve organizasyonun

ek tesislerin

planlan

hazirlanarak

yetkililere

basvuru

onaylanmasi halinde
esnasmda

verilir. Bu

kapsarnda organizasyona talip olan kurulusun yerel ve genel yonetim organlannm destegini
almasi oldukca onemli ve gereklidir. Aynca

organizasyonun

duzenlenmesi

icin gerekli

rnaliyetler belirlenerek bu rnaliyetleri karsilayacak finansal destegin de bu rapor icinde yer
almasi gerekrnektedir.
Kornitenin karar verrne asamasmda belirlenen bir grup tarafmdan organizasyon icin
aday olan sehir gezilerek organizasyon icin gerekli spor tesisleri, konaklarna, yiyecek-icecek,
ulasrm olanaklan ve organizasyon dismda kanhmcilann

ve ziyaretcilerin bos zarnanlanm en

iyi sekilde gecirmelerini saglayacak diger kulturel festivallerin olup olmadigi bizzat yerinde
incelenerek organizasyonun duzenlenip duzenlenemeyecegi

diger aday ulke ve sehirlerinde

degerlendirilmesi ile karar verilir. Aday ulkenin ve sehir ya da sehirlerin secimi, yapilan bir
anlasma ile resmilestirilir.

Organizasyonu duzenleyecek ulke, sehir ya da sehirlerin secimi

genellikle diizenleyicilere hazirhk yaprna firsati verrnek icin organizasyonun

kac yilda bir

28

yapildigi dikk:ate almarak 2 ile 5y1lonceden yapilmaktadrr (Watt; 1998). Bu asamaya omek

olarak, yaz universite oyunlarmmyirmi uctmcustl olan ve Temmuz 2005 yilmda izmir'de
gerceklestirilmis olan Universiade» (Universite olimpiyatlan) verilebilir. Bu kapsamda
organizasyona katilma onerisi Federasyon Baskanhgi ve Devlet Bakanhgi tarafmdan Izmir
Buyuksehir Belediye Baskanhgma .bir teklifle iletilmis ardmdan 1999 yilmda Palma'da
duzenlenen oyunlar olusturulan bir inceleme heyeti tarafmdan gozlemlenerek olumlu raporla
basvuru karan verilmistir. Yapilan basvuru sonucunda Uluslararasi Universiteler Spor
Federasyonu (FISU) Si.ipervizyonkomitesi izmir'i ziyaret etmis ve Pekin kentinde adayhk
dosyasi onaya sunularak izmir'in adayhgi kabul edilmistir. Universiade oyunlarmm Izmir
kentine almmasi ile yaklasik 170 i.ilkeden 8.000'e yakm sporcu, yonetici, basm mensubu ve
izleyicinin kente gelmesi tahmin edilmis ve bi.iyiik bir tamtim ve ekonomik fayda firsati ele
gecirilmistir (Micogullan; 2004).
Spor olaylanmn di.izenlenmesisadece basvuru ile degil degisik kurumlar ve sehir ya
da i.ilke tarafmdan yerel girisimcilerin sponsorlugunda da di.izenlenmektedir. Buna ornek
olarak i.ilkemizdedi.izenlenenAvrasya kosusu, Efes cup gibi organizasyonlar verilebilir.

Spor Komisyonunun Olusturulmasi
Buyuk spor olaylannm ulke ya da bolgeye cekilmesi yansmda merkezi bir
organizasyonun olusturulmasi gerekmektedir. Bu organizasyon iletisimi saglamak, erel
olaylann hazirlanmasma yardimci olmak, spor, agirlama, eglence, turizm, ulastirma sektoru,
basm ve yerel yonetimler icin damsma ve isbirligi merkezi olarak gorev almaktadir. Bu
komisyonda yer alan gorevlilerin saytsi di.izenlenecek organizasyonun biiyiikltigune gore
degisiklikler gcstermektedir ve genellikle toplanti ve ziyaretci bi.irolarmda ya da ticaret
odalannda faaliyet gostermektedirler (Stedman; 2001).

Kaynaklarm Degerlendirilmesl
Kaynaklann degerlendirilmesi asamasmda SWOT analizi yaklasmnndan hareketle,
fiziksel, finansal ve insan kaynaklan degerlendirilir. Buna gore, spor organizasyonunda
kullamlacak spor alanlan, konaklama i.initeleri,yiyecek-icecek olanaklan ve toplanti salonlan
gibi varhklarm envanteri cikanhr. Aynca finansal olarak sponsor olabilecek ulusal ve uluslar
arasi kuruluslann ve bilet sanslannm analizi yapilarak finansal gereklilikler saptamr. Bunlara
ek olarak yerel halktan vediger ulke ya da bolgelerden spor organizasyonlarma sporcu ve
izleyici olarak kackisinin kanlacagi ve organizasyonun diizenlenmesinde gereksinim
duyulacak gonullu insan gucunun saptanmasi cahsmalan yapihr (Stedman; 2001).
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Kaynaklarm degerlendirilmesi asamasmda spor organizasyonun duzenlenecegi sehirya
da sehirlerin durumu §U sorular yardmu ile degerlendirilebilir. Imkanlar yeterlimi?, yerel spor
klupleri ve organizasyonlar tarafmdan destekleniyor mu?, yerel halkm ve kurumlarm olaya
ilgisinin diizeyi nedir?, organizasyonun diizenlenmesinde deneyimler yeterli mi? Bu
kapsamda organizasyonun ekonomik kazanc, medyadan yararlanmak, i§ gelistirme ya da
yasam kalitesini yiikseltme gibi hangi amac ya da amaclar icin duzenlendigi diger bir deyisle
organizasyon hedeflerinin belirlenmesi yapihr, Organizasyonun hacmi ne derece biiyilrse
organizasyon geliri azalmaktadir. Bunun nedeni ise agirlama harcamalanmn yuksek
olmasmdan kaynaklanmaktadir. Ancak konaklama tesisleri, yiyecek-icecek isletmeleri,
eglence merkezleri, ulasim sektoru ve daha bir 90k alanda hizmet veren isletmelerin satislanm
arttirarak sehre ve bolgeye dolayisiyla iilkeye oldukca yiiksek miktarlarda steak para girisini
saglayarak ekonomiyi canlandirrnaktadir. Diger bir onemli etki ise, sehrin, bolgenin ve
ulkenin birinci elden (ziyaretciler) ve medya yardnm ile sesinin duyurulmasidrr. Boylece
organizasyonu gerceklestiren sehir ya da iilke milyarlarca dolar odeyerek saglayacagi tamtum
bu sayede basanyla gerceklestirebilmektedir. Ekonomik ve tarntim faydasidismda yerel halkm
da bu organizasyonda hem katihmci hem de duzenleyici bicimder rol almasi gerekmektedir.
Y erel halkm bu spor organizasyonlarda yer almamasi gelecekte yapilacak spor ya da diger
organizasyonlarda tepkilerle karsilasmasma neden olabilir. Bu nedenle yerel halkm spor
organizasyonuna olan bakis acismm gelistirilmesi oldukca onemlidir (Stedman; 2001)

Organizasyon Planmm Hazrrlanmasi
Yapilacak olan organizasyonun planlanmasi organizasyonun basansi icin en onemli
faktoru olusturmaktadir. Bu planlarda organizasyonun finansal, pazarlama,uygulama,
yonetim, insan kaynaklan planlan yer almaktadrr. Yapilacakorganizasyonda sure, yer,
konaklama, yeme-icme, ulasim gibi seyahat istegini etkileyecek ve organizasyonu basanya
ulastiracak planlamalara da yer verilmektedir.

Kanhmci ve Izleylcilere Yonelik Pazarlama
Yapilan arastirmalara gore gunumuzde her yil 36 milyondan fazla gene insan sporla
ilgilenmekte ve spor olaylanna aktif olarak kanlmaktadir. Bu kapsamda bu potansiyelin
yapilacak olan spor organizasyonuna cekilmesinde anahtar rolu sporcunun antrenoru ve ailesi
olusturmaktadir. Sporcunun ailesi cocugunun uzak bir bolgeye ya da ulkeye gitmesini
istemeyebilir ya da antrenor tarafmdan yeterli imkanlar olmamasi nedeni ile istenmeyebilir.
Bu nedenle potansiyel ve istenen katilrmcilann duzenlenen spor organizasyonuna

30

katilmasrm

saglamak icin hayayolu, karayolu, denizyolu gibi ulasim olanaklannm ve

konaklama iinitelerinin duzenleneeek organizasyona yakm olmasi, antrenor ve aileler icin
aktivitelerin planlanmasi, eglencerve toplanti olanaklanmn saglanmasi ve orgamzasyona
basmm ilgisinin cekilmesi gerekmektedir. Spor turizmi acismdan en onemli faktorunu
olusturan izleyicilerin duzenlenen: spor organizasyonuna cekilebilmesi icin duzenlenen spor
organizasyona ait aktivite planlannmyer ve zaman olarak belirtilmesi ve arta kalan zamanda
ne tiir kulturel organizasyonlarm yer aldigi brosurler hazirlanarak hedef kitleye daginlmasi,
televizyon, radyo, gazete, dergi gibi gorsel, isitsel ve yazih medya olanaklanndan ve internet
teknolojisinden yararlanarak potansiyel kitlenin bilgilendirilmesi gerekmektedir (Reilly;
1988).

Bilgilendirme ise ulasrm

olanaklanndan konaklama imkanlanna, yeme-icme

olanaklarmdan karsilasma biletlerinin fiyatlarma ve yore hakkmda genel bilgiler iceren bir
sekilde yapilmahdir. Aynca bununla beraber karsihkh interaktif iletisimi saglayacak ticretsiz
bilgilendirme burolan ve ucretsiz telefon hatlan tahsis edilmeli ve izleyici olarak katihmi
ozendirmek ve

daha genis kitlelere

ulasmak icin

T-shirtler ve maskotlardanda

yararlamlmahdrr (Stedman; 2001).

Genellikle belirli bir sureyi kapsayan spor olaylarmm turoperatorleri ve uzman
acenteler tarafmdan paket tur haline getirilip ulusal ve uluslararasi duzeyde satisa sunulmasi
spor amach turizm hareketlerine kanlan turistlerin bolge ya da tilkede daha fazla kalmasnn ve
harcama yapmasmi saglamaktadir. Bu nedenle spor turizmi ile ilgilenen uzman acentelerin
varhgi son derece onemli olmaktadir.
izleyicilerin di.izenlenenspor organizasyonuna katilmalanm etkileyen diger bir onemli
faktor ise, organizasyon bilet fiyatlandir. Bilet fiyatlannm belirlenmesinde en sik kullamlan
yontemler organizasyonun maliyetleri ve kar beklentisinin duzeyi olusturmaktadir: Bu
yontemlerle fiyat belirleme asamasmda toplam giderler, sponsor gelirleri, beklenen talep,
yerel rekabet gibi degisken unsurlar dikkate almmahdir. Organizasyonda amac fazla izleyiciyi
bolgeye cekmek ise bilet fiyatlan dusuk tutulmasi gerekmektedir. Aynca organizasyona
cekilmesi dusttnulen hedef kitlenin demografik ve ekonomik ozellikleri de bu kapsamda
gozden kacmlmamasi gereken bir unsurdur. Sans fiyati belirlenen biletlerin izleyicilere
ulastmlmasi icin ise belirli bir komisyon odemesi ile cesitli grup ve organizasyonlarca
yapilacagi gibi tele pazarlama, internet, posta, bilet sans ofisleri, kisisel sans gibi tekniklerle
de yapilabilmektedir. Satislarda uygulanmak uzere promosyon olarak tum karsilasmalan
izleyenlere final karsilasmasi biletinin ucretsiz verilmesi gibi uygulamalara gidilebilecegi gibi
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organizasyon anneler gunii, sevgililer giinii gibi onemli gun ve haftalara rasthyorsa bir hediye
paketi seklinde hazirlanan bilet paketlerinden yararlamlabilir (Stedman; 2001).
Spor

organizasyonu

ile · spor

turizminden

maksimum

duzeyde

faydalarulmasi

gerekliligi dusunuldugunde biletleri de iceren bir paket turun satisa sunulmasi ya da biletlerin
fiyatlannda

indirim yapilmasi

ve bu sayede kahs

siirelerinin uzatilmasmm

saglanmasi

mumkun olabilir. Bununla birlikte yapilacak degerlendirmede spor organizasyonunun bolge
ve ulke turizmine katkisi amaclaruyorsa turistik tiiketici psikolojisi ve degisik sans teknikleri
ile yardimci turistik urunlerin

de kullamlmasiyla

buyuk kitlelerin turizm faaliyetlerine

katilmasi saglanabilir.
Sponsor Kuruluslara Yonelik Pazarlama
Sponsorluk, isletmelerin belirli hedeflere yonelik olarak ozel olay ve gosterilere maddi
destek sagladiklan bir tutundurma faaliyeti olarak tanimlanmaktadir (Tek; 1999).
Tammdan da anlasilacagi
anlasmalarla

belirlenen

organizasyon

katkiyi yiiklenmektedirler.
hedef kitlelere

gibi sponsor firmalar organizasyonla
giderlerinin

karsilanmasi

birlikte karsihkh

icin yapilacak maddi bir

Burada sponsor firmalarm amaci urunlerini tiiketiciye tamtmak,

ulasmak,

diger

reklam

kampanyalanndan

siynlarak

farkh

oldugunu

kamtlamak, spor organizasyonu gibi toplumsal olaylara katihmm vurgulanmasi ve tuketici
gozunde marka imajnu guclendirmek olarak belirlenebilir. Spor organizasyonunu diizenleyen
bolge

ya da iilke ise sponsorluk

karsilayabilmekte

gelirleri

ile organizasyon

giderlerinin

bir kisrnmi

ve sponsor olan firmalarm urunleri uzerindeki logo ve bilgilendirici bir

takim yazilar ile tanmm faydasmi elde etmektedirler. Goruldugt; gibi bu tip organizasyonlarda
sponsorluk karsihkh faydayi da beraberinde getirmektedir. ABD'de yapilan bir arastirmaya
gore Amerikan tiiketicisinin %72'sinin Nascar rallilerine sponsor olan firmalann urunlerini
tercih ettikleri saptanmistrr. Bu omekle de sponsorlugun ne kadar gerekli ve yararh oldugu
anlasilmaktadir,
Duzenlenecek
degerlendirilmesinde

spor

organizasyonu

hedef kitlenin

kullandigi

rem

yapilan

kendini

sponsorluk

kamtlarms

tekliflerinin

urunleri

ureten

ve

uluslararasi alanda tamnan ve tiiketilen urunlerin tercih edilmesi oldukca onemlidir. Bunun
nedeni iilke ya da bolgeye gelebilecek potansiyel turistlerin ilgisini cekmek icin bu urunlerden
yararlamlmasidir. Aynca sponsorluk icin belirlenen ucretlerin ve sponsor sayismm mumktm
oldugunca

yuksek

yaygmlastmlmasma

tutulmasi

hem

katkida bulunacaktir,

giderlerin

dagitilmasma

hem

de

tamtimm

32

Basin Kuruluslarma Yqnelik Pazarlama
Basm

kuruluslan

ile

birlikte

cahsmak

pazarlama

faaliyetlerinin

temelini

olusturmaktadir. Yerel ya da uluslanarasi medya (TV, radyo) kuruluslan organizasyonun
hiiyilkliigu ve ulusal ya da uluslararasi boyutunu dikkate alarak organizasyonun yaym
haklanna sahip olmak istemektedir. Bunun nedeni izlenme paylanm arttirarak reklam
gelirlerini cogaltmaktrr. Boylece organizasyon yaym haklanm belli bir ticret karsihgmda
cesitli yaym organlanna satarak hem daha buyuk bir kitleye ulasma imkanma sahip olacak
hem de organizasyon giderlerinin bir kismim karsilayabilecektir, Kucuk organizasyonlar
icinse bu durum sadece yerel medyamn ilgisini cekmekte ve organizasyonun buyiik kitlelere
duyurulmasmda zorluklar yasanmaktadir. Bu asamada ise gazete, dergi, reklam panolan gibi
diger yaym organlarmdan yararlamlmaktadir.
Spor organizasyonunun boyutu ne olursa olsun bolge ya da iilkeye turist cekmek icin
medyanm rolu buyuktur, Bu kapsamda medya ile k:urulacak yakm iliskilerle hazirlanacak
tamtim programlanmn izlenebilirligi (prime-time) yiiksek olan saatlere koyulmasi, tamtim
programlanyla birlikte tamamlayici turistik urunleri tamtan goruntulerin ve bilgilerin
verilmesi ve tiiketicinin aklmda yer etmesi icin zamanlama ve tekrar duzeyi iyi bir sekilde
analiz edilmelidir (Stedman; 2001).

Yonetlme Yonellk Pazarlama
Organizasyonlann duzenlenmesinde bircok tesisin kullanilmasi gerekliligi ve gelecek
olan izleyici ve katilimcilara verilecek her turlu alt yapi hizmetleri yerel yada ulusal
yonetimlerin destegini gerektirmektedir. Bu nedenle yapilacak her organizasyonun planlama
asamasmdan itibaren yonetimlerle birlikte cahsmayi beraberinde getirmektedir. Bunun icinse
yerel ve ulusal yonetimin ikna edilmesi ve maddi ve manevi desteginin saglanmasi
gerekmektedir. Organizasyonun guvenliginin saglanmasi, sehir kaynaklannm talebe gore
dilzenlenmesi, saghk, iletisim, kulturel etkinlikler gibi olanaklann sunulmasi icin yerel ve
ulusal yonetimlerin destegi almmahdir. Ozellikle uluslararasi organizasyonlann diizenlenmesi
ile bolgenin tamtilmasi ve bolge ekonomisine direkt para girisinin saglanmasi yerel ve ulusal
yonetimlerin de ilgisinin cekilmesi ciddi bir yaklasimla kolayca elde edilebilecek bir destek
olarak nitelenebilir.
Tamamlayrcr Sektdrlere Yonellk Pazarlama
Ulkeye ya da bolgeye gelecek olan turistlerin agirlanmasi ve gereksinimlerinin
karsilanmasi sadece yerel ve ulusal yonetim ile organizasyon k:urulu tarafmdan
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gerceklestirilmesi mumkun degildir, Organizasyonun bulundugu cevre ile pazarlanmasi
gerekliligi diger sektorlerde yer alan mal ve hizmet saglayicilann da organizasyona iyi hizmet
verme gerekliligini de beraberinde getirmektedir. Organizasyon ne kadar kusursuz olursa
olsun sportif faaliyetleri izlemek icin gelen turiste verilen diger hizmetlerde meydana
gelebilecek bir aksamaya da olumsuzluk organizasyonun biitiinii icin algilanarak tatmin
di.izeyini olumsuz etkilemektedir. Turistik i.iriiniin bir biitiin olmasi ve turistik tiiketici
tarafmdan birlestirilerek tiiketilmesi herhangi bir iiriin bileseninde meydana gelebilecek
olumsuzlugun turistik iiriiniin tiimiine mal edilmesi bu kapsamda yogun bir is birligi
gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle organizasyon tarafmdan mal ve
hizmet saglayici diger sektorler bilgilendirilerek gerekli standart ve etik davramslar
olusturulmahdrr.

Halka Yonelik Pazarlama
Buyuk spor olaylanmn pazarlamasmda dikkat edilecek diger bir husus ise halkm bu
tip organizasyonlara olan ilgi ve bilgilerini arttirmaktir. Suphesiz ki bu spor organizasyonlann
basansi icin halk, bolge ve ulkeye olan katkisi konusunda bilgilendirilmeli ve organizasyonda
aktif roller oynamalan ve izleyici olarak katilmalan saglanarak olumlu bir gorusle
karsilamalan saglanmahdir. Boylece halkm spor organizasyonuna karsi olabilecek tutumlan
onlenerek izleyici ya dakanhmci olarak gelen turistlerin kotu imajla geri donmeleri onlenerek
olumlu birtamtim gerceklestirilebilecektir.
Kuzey Kibrrs Tiirk Cumhuriyetin' de
Cahsmalarmdan

Son Yillarda Artan Spor Turizmi

Ornekler

Turizmin geleneksel deniz+gunes+kum ucgeni, turistler icin her yerde var olan ve
ken di basma yeterli doyumu veremeyen bir durumdadir. Turizm pasif konumdan aktif duruma
yonelirken, daha bagunsiz, interaktif ve katihmci turizme ka919 egilimi hizla guclenmektedir.
Gereksinimlerinin karsilandigrm goren pasif katihmcilar, yasayan, karsihgmi odeyen,
tercihlerini ahskanhga donusturen ve bunu dostlan ile paylasan musteri kitlesine donusmekte,
boylece isletmelerin pazarlanmasi kolaylasmaktadir.Turizm sektorunde sporun ve fiziksel
egzersizin onemine vanlmasi, son yillarda bu unsurlann yerli ve yabanci turistlerin hizmetine
sunulmasi surecini htzlandirrmstrr. Bu surec icerisinde hem resmi hem de ozel kurum ve
kuruluslar yer almaya baslanustir
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DALIS OKULLARI
Kuzey Kibns'm ilk ve tek PADI 5 Yildizh Altm Palmiye Egitim Yetistiren Dalis
Merkezi statusune sahip Nautilus Dalis Merkezi Denizkizi Otel bunyesine hizmet
vermektedir. 8 yas itiban cocuklardan baslayarak dahs egitmeni seviyesine kadar tum PADI
dahs egitimleri ve sertifikasyonlanm sunan okulda aynca nitrox ve teknik dahs yapabilme
imkam da sunulmaktadir.
En az iki lisan konusabilen uzman dahs egitmenlerini btmyesinde banndiran Nautilus
Dalis Okulu, genis donamm altaypisi sayesinde btiytik dahs guruplanna kolayhkla hizmet
sunabilecek sekilde planlanrmstrr. Aqualung dahs malzemelerinin Kuzey Kibns temsilcisi
olan merkezde Clean System kompresor teknigi ile dolumu yapilan dahs tupleri sayesinde
dahslanmzda kaliteli hava soludugunuzdan emin olabilirsiniz. Deniz K1z1 Beach'te konumlu
Zodiak botlarla, yakm cevrede bulunan dahs noktalanna

ulasim kolay ve hizli

yapilabilmektedir (www.denizkizi.com/tr/fasiliteler).
Spor Turfzminln Gelecegl
Spor turizminin dogasi iki boyuta bagh kalacaktrr, Fiziksel aktivitelerin kulturel yapisi
ve seyahat edilen mekanlann kulturel deneyimleri birbirine baglamp spor turizminin dogasrm
olusturacaklardir. Gezegenimiz uzerinde havada, denizde, karada bulunan butun yeni spor
formlanm kabulleniyoruz. Fakat sunu da kabuletmeliyiz ki bulunan butun yeni spor branslan
ozde varolan branslann birbiriyle kansmu yani melez spor branslandir. Buna ornek olarak
sorf ve kayak branslanmn birlesmesinden olusan snowboard ve skydiving ve sorf sporlanmn
birlesiminden olusan gokyuzu sorfu (skysurfing) verilebilir. Mekan deneyimlerinin,
genisleyerek buyudugunt; ve iclerinde Dogu Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve J\.sya'mn yeni
destinasyonlarm bulundugu yollarm olustugunu kabul etmekteyiz. Spor turizm mitipolojisinin
gelecekteki durumunda farkh spor formlanmn sayismda simr olmayacaktir, Bu da kabul
edilen veya edilmeyen tum spor turizminin yeni formlanmn icinde oldugu bir cerceve
olusturacaktrr. Bulunan her yeni spor formu bucerceveye dahil edilebilecektir (De Knop;
1995).
Spor Turlzmlne Kanhmm Celecegl
Spor turistlerinin sayismda artis olacak ve spor turistlerinin profilleri ve katihm
oranlannda da yukselis olacaktir. Bu goril9 Algar (1988), Burton (1995),Churcill (1990),
Holloway (1994), Jackson ve Glyptis (1992) ve Jolley ve Curphey (1993) yillanndaki verilere
gore bu bilim adamlan tarafmdan her sene aym sekilde vurgulanmistir.
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Gunumuzdeki spor turizrnine katihm gosteren turistlere ek olarak, aralarmda Cin,
Rusya, Afrika, Asya vb. iilkelerden gelen turistlerin kanhmiyla spor turizrni biiyilyecektir.
Fakat, giiniirniiz sartlannda bahsi gecen iilkelerin istatistikleri beklenen diizeyde degildir. Bu
iilkelerdeki turistlerin sayilan belli bir derecede olabilir ancak, spor turistleri genel turist
olgusundan farkh bir yaklasundir. Bu saymm artisi ile birlikte yeni grup insanlarda seyahat
etrneye baslayacak ve turist profili degisecektir (Kurtzman ve Zauhar; 2001).
Turizrn istatistikleri incelendiginde orta yas ve yash turist grubuna giren insanlarm
daha fazla seyahat edebildikleri gorulmustur. Bunun sebebi zarnan ve finansal sartlann daha
uygun olrnasma baglanabilir. Erken emekli olma sansmm tiim diinyada kabul gormesi ile
birlikte spor turizm pazan cesitlenecek ve yeni neslin katihmi ile gelisim gosterecektir. Yeni
olusan trendlerde az sayida cocuk sahibi olana ilelerin sayisi artmaktadir. Bu tiir bir aile
yapismm spor turizmine anlamh bir etkisinin olmayacagi dusunulmektedir (Gibson; 1998).
Fiziksel uygunlugun hizh biiyilmesi ve saghk programlan icin gereken iicretlerin
azalmasi, toplumlarm fiziksel aktivite ve saghk bilinclerinin artmasma neden olmustur. Haz
alma duygusundan ayn olarak saghk bilinci ozellikle yash insanlar icin biiyuk motif olacak ve
spor turizmine bireysel ve grup katilmu artacaktrr (Standeven ve De Knop; 1999).
Yeni pazarlarm olusmasi ve var olan pazarlarm genislemesi yeni istekler ve yeni
zevkler getirecektir. Kisisellik (bireysellik) yeni degildir ama son yillarda 90k biiyiik bir
hizlanmaya girmistir, Bu olgu spor "hareketlerini kendin yap" dusuncesini ortaya ctkarmistir.
Robinett'in 1993 yilmda yapnus oldugu ve Amerika'nm serbest zaman trendlerini inceledigi
arastirmasmda musterilerin bireysel olarak davranmak istediklerini bulmustur. Bunlarm
arasmda iyi egitim alrms insanlarm isteklerinin her gecen sene daha da ozellestigi sonucuna
varrmstir (Standeven ve De Knop; 1999).
Geleneksel hale gelmis olan iki haftahk bir ayhk tatil periyotlan degisecektir. Spor
tatilleri siiresinde esnek bir program yapma geregi olusacaktir.
Ctmku uzun yuruyus ve uzun bisiklet safarileri icinde program giinleri her an
degisebilir ki bu sportif deneyim siireci icerisinde gorulebilecek dogal zenginliklerin
miktanna baghdir. Kisa siireli geziler yani hafta sonu veya bes gi.inliik gezilerin saytsi
artacaktir. Hafta sonu kayak gezileri, golf tumuvalan vb. bircok spor turizmi aktivitesinin
sayisi da artacaknr (Parks; Zanger ve Quarterman; 1998).
Insanlann kuliip sistemi icerisinde birden 90k aktiviteye kanlmasi oranmda artis
gorulecektir. Bireyselligin yanmda "Organize" olmus gruplar populerligini koruyacak ve
degisik organizasyonlara kanhm gostereceklerdir. Arkadas gruplan ve aileler kendi ozel spor
turlanm diizenleyeceklerdir. Organize edilen paket turlan, yenilik iceren firsatlarla birlikte
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spor organizasyonlarma

eklenecektir.

Ornek olarak Nepal'i ziyaret esnasmda beyaz su

raftingi, Giiney Afrika Kuoni'de bowling tatillerivb. bircok program ileride spor turizminin
icine eklenecektir.
Profesyonel spor kulilpleri • gerek yerel, gerek uluslararasi alanda seyahatler yapacak
sosyal ve turizm firsatlanm oyunlan ile birlikte degisik yerlere tasiyacaklar.
Bu kuliiplerde oynayan profesyonel

sporcular yurt dismdaki bir kuluple kontrat

imzalayarak kendi kiiltiiriinii gittigi yere goturebilecektir.
spor dallan

ileride

Amerikan-Avustralya

tiim dunya uzerinde
futbolu,

ilerleyen

Onceleri daha bolgesel olan bazi

oynanabilecek

senelerde

diizeyde

tiim ulkelerde

gelecektir.

Ornegin;

oynanabilecek

duruma

gelecek. Boylece spor turizmi seyri artacak yeni branslar, yeni takimlar, yeni yildizlar ve
ziyaret edilebilecek yeni yerler ortaya cikacaktrr.
Teknolojik gelismelerin

ulastigi yeni noktalardan

biri de "koltuk seyahati"denen

Internet uzerinden her yere ulasma, her musabakayi izleme gibi firsatlara oturduklan yerden
Internet

baglannsiyla

kilometreler

boyu mesafeyi

sifira indirebiliyor.

Biitiin tatillerini

bilgisayar basmda harcayan insanlar var olmayabasladi. Fakat bizim irdelemeye cahstigirmz
spor turizm aktivitelerinde

var olan"kinestetik

memnuniyet"

duygusunu "koltuk seyahati"

denen olayda hissedilmeyecektir.
1988 yilmda yapilan bir arastirmada hicbir ekran gortmtustmttn fiziksel aktivitenin
verdigi hazzi vermeyecegini

su keskin cumlelerle belirtmistir; "islannus cimlerin kokusu,

steak havanm etkisi, yeni angora kazaklar, popcorn, bira, sigara,kahve, fistik, hotdog, hardalm
tadi bir tek saha etrafmda olunursa hissedilebilir.
Aynca

Internet uzerinde

bulusan insanlann

plaj kumu veya dag kokusunu hissetmesi

imkansizdir" demistir (Gammon ve Robinson; 2000).

Spor Turizmi Altyapismm Gelecegi
Spor ve turizmin altyapilan kendilerine gerekli olan estetik ve anlamhhk ihtiyaclannm
gostergesi olarak fist uste gelir. Bu ihtiyaclar dogal ve insan yapnm olanlann estetik yaprsi ve
anlamhhk (yansma-yansmama,

kisisel farkhhklar, hedefeulasma) yaprlanm ifade etmektedir.

Bu ihtiyaclann ikisi de yoneticilere, organizatorlere, liderlere ve digerlerine gerek duyar. Spor
turizmin yeni serbest zaman yapilanmasi

altyapmm

anlammi

ve popularitesini

arttmr

(Glyptis; 1982).
Spor turistlerinin tipi ve sayismm genislemesi biiyiik iiriin segmentasyonun olusmasi
ile sonuclanacaktir. Planlayicilar ve operatorlerin cok gil9lil bir takim ve tertibat duzenlerine
sahip

olmalan

gerekecek

ki

daha

spesifik,

daha

kaliteli

sporturizm

segmentleri
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olusturabilsinler, Bununla birlikte ureticiler de spor-turizm arasmdaki iliskinin dikey olarak
butunlestirilmesini saglayacak yani acentenin varolan servisleri ile diger servislerin
baglannsmm kurulmasi sonucu fiyatlar surekli uygun diizeyde tutulabilecektir. Ornegin
aktivite operatorleri spar turistlerine konaklamayi saglayacaklar, bunun yamnda ulasnn
destinasyonlanm ayarlayacak ve onlara sportif aktivite yapma sansmi saglayacak, Bu tur bir
pazar olusumu kulup tipiorganizasyonlarm ve bircok buyuk kurulusun bir araya gelme sansirn
ve i~ birligi yapma olasihgmt arttiracaktir.
Bununla birlikte alan ve tesislerin saytsi artacak bu da katihmci sayismm artmasmi
saglayacaktir. Uzun mesafe yolculuklannm popularitesinin ve uygunluk duzeyinin artmasi, az
gelismis endustriyel toplumlann gelismesine de faydah olacaktir. Bu olay iki farkli
perspektiften incelenebilir. Birinci perspektif deniz yoluyla olan spar turizmi genel olarak
liman spar turizmi, zayif ekonomiye sahip devletlerin gelisimine katkida bulunabilmesidir.
Konaklama, iiriin, servis ve tesislerin nitelikli olmalan o ulkede belirli bir parcada olsa
issizligin azalmasma ve ekonomik gucun artmasma yardimci olacaktir. Diger taraftan ise,
sayet yerel halk, yerel servis ozellikleri kullamlmadikca ve yerel kiiltur ve yerel cevre
ozellikleri benimsenmedikce spor turizmi sadece ve sadece esitsizligi siddetlendirecektir.
Ornegin; Ortadogu ve Afrika'mn susuzluk cektigi donemlerde bile golf tesisleri icin yapay
goletler yapilmasi ve bu goletlerin sulanmn normal su sebekelerinden kullamlmasi aynca
Nepal' de gelen turistlere steak su yapabilmek icin odunlarm yakilmasi gibi (Kurtzman ve
Zauhar; 2001).
Endustriyel ulkelerdeki buyuk sehirlerin sportif acidan gerilemeye baslamalan, yeni
bir 90k tesisin dusttncesizce yapilmasi, bu tesislerin o kadar biiyiik bir kalabahkta bos
kalmasma, devasa boyutlarda ki stadyumlarm kullamlmadan curumelerine sebep olmalarma
baghdir. Bu durumun ortadan kalkmasi icin gelecekte spar, turizm ve spar turizmi
kavramlanmn ulusal ve global kontrolune ihtiyac olacaktrr, Daha fazla kontrol ekolojiye
zararh butun gelismeleri durduracak veya azaltacak aym zamanda yerel temelli hakiki
yatmmlannda hayatlanm surdurmelerine yardimci olacaktir. Yuksek kalitede kontrolun
gelisimi degerli firsatlann kabullenmesine de olanak saglayacaktir. Sage 1994 yilmda "Spor
Turizmiicin yapilan objelerin, sosyal adalet ve cevresel surdurulebilirlik ile birbirine ortusen
bir ekonomik gelisimi gostermesi gerektigini" belirtmistir.
Buraya kadar spar turizminin bugtmku sartlarda ve gelecekte iliski icinde oldugu
ekonomi, cevre, sosyo-kulturel yapi ve saghk gibi bircok konu analiz edilmeye cahsildi.
Bullin bu olgular ile spar turizmi arasmda hem pozitif hem denegatif sonuclar ortaya cikabilir.
Global politika ve ekonomide olan butiin degisikliklerin, ozel sektorun daha baskm oldugu,
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uretici bir yaklasimla, spor turistinin buttm isteklerinin tumuyle karsilayabilen bir spor turizm
sektorii olusturmasi gerektigini · dii.~ii.nii.yoruz. Bu sektor hazirlamrken spor turizminin alt
yapismm

buttmlestirilmesi

degerlendirilmeai

gerekmektedir. Planlamasi, yonetimi,

sevk ve

idaresi,

ve uygulamasmm bilimsel temeller uzerine kurulu, esnek bir yapidan

olusmasi gerekir. Bu yapmm spor turizmini kulturel, ekolojik ve toplumsal olgulan
parcalayan, zarar veren bir yap1 olarak degil de bu degerlerin korunmasi yoluyla gelisimini
tamamlamaya cahsan bir pazar (is alam) olmasmi saglayacak sekilde dtizenlenmesi
gerekmektedir.
S0nu9 olarak; spor turizmi, turizm sektoru icerisinde onemi gittikce artan, hizla
diinyanm her kosesine dagilan ve buytiyen onemli bir bolumudur. Katihmcilar, seyirciler,
toplumlar, operatorler ve en son olarak ta hukumetler daha duyarh olurlarsa spor turizmi
popularitesini arttiracak ve gucune guc katmaya devamedecektir (Gammon ve Robinson;
2000).
Strateji Kavrarm, Ozellikleri ve Temel Prenslplerl
Strateji Nedir ?
Strateji kelimesi, ilk olarak askeri kaynaklarda kullarnlmrsnr. Yunanh general
Strategas' un askeri alandaki mahareti ve bilgisinin yiiksekligi, uyguladigi yontemlerdeki
basansi isminin daha sonra askeri alanlarda kullanilmasi sonucunu dogurmustur.
Askeri kaynaklarda ortaya cikan ve sikca kullamlan strateji kelimesinin Tiirkce
sozltikteki karsihgi " Surme, Goturme ve Gutmeyi" seklinde ifade edilmistir. Strateji bilimsel
bir disiplin olarak gelismesini askeri alanda tastdigi oneme borcludur. Savunma ve hiicum
yonunden askeri amaclan etkin ve verimli bir sekilde geryekle~tirebilme, tarih boyunca
ordulann stratejik gucunun gostergesi olmustur. Bu kavram askeri literature girdigi andan
itibaren uzerinde siirekli dusttnulmus ve her doneme gore cesitli stratejiler gelistirilerek
ustunluk kazanma ve dusmanlann saldmlanna karsi korunma olarak canhliguu surdurmustur.
Askeri alanda kullamlmaya baslarulan bu kavram; gunumuzde var olan tum kamu ve ozel
sektorler tarafmdan kendilerine gore az da olsa degistirilerek dagilrrustir. Bunlann arasmda
bizim cahsmamizla ilgili en yakm cesidi olan Organizasyonel Strateji Yaklasrmi, esasmda,
Stratejik Yonetim adi altmda ele alman ve incelenen konulan icermektedir.
6ncii.lii.gii.n-U Miles, Snow ve Mintzberg' in yaptigi bu gorustui ana fikrisudur:
Organizasyonlar, tepe kademe yonetimlerinin formule ettigi stratejileri uygulayarak
cevrelerine uyum saglarlar. Bunun icin tepe yonetim kademesi, cevre kosullanndaki
degismeleri surekli izler, bu degismelerin ne gibi firsatlar yarattigmi veya ne gibi tehlikeleri
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beraberinde getirdigini tespit etmeye cahsir, Ve bu bilgilerin isigmda bir karar verilir. Verilen
bu karar yonetimin, isletmenin veya devletinstratejisini olusturur (Durmus; 1999).

Turizm Politikasmda Sporun Y erl
Son zamanlara kadar " Turizm politikasi, ic ve dis turizmin gelistirilmesi, ekonomik
ve

meta-ekonomik

yonetiminin

fonksiyonlarmdan

turizm

alamnda

aldigi

en yuksek

duzeyde

onlem

yaptigi

ve

yararlamlmasi
mudahalelerin

icin

kamu

tumu"olarak

tammlamyordu. Nitekim Turizm ve Tamtma Bakanhgi tarafmdan yayimlanan bir dokiimanda
" Turizm Politikasi, turizmden saglanan ekonomik, sosyal ve kiilturel kazanclann en yiiksek
duzeye cikanlmasnu

ve maliyetleri ise en aza indirmeyi amaclayan dinamik bir politika

olarak tammlanrmstir. Politikanm dinamik karakteri; turizm sektorunun ulkenin kosullanndan
soyutlanamamasmi

ve kosullar degistikce degisen verilere gore, onerilerin ve onlemlcrin

degisecegini, boylece uygulamalara bilincli bir esnekligin getirilmesini ifade eder.

Turlzm Politikasmm

Ozelllkleri

Turizm politikasmm ozelliklerini,
• Dinamik nitelik tasimasi,
• Cok yonlu olmasi,
• Kurumsal karaktere sahip olmasi,
• Akilci ilkelerden hareket etmesi biciminde toplayabiliriz.
Turizm Politikasi Dinamiktir
Turizm politikasmm dinamik niteligi, turizm politikasi ile turizm ekonomisi arasmdaki
organik bagdan dogar. Diger bir deyisle, turizm ekonomisinde
degisiklik

meydana geldiginde

turizm politikasmda

kuramsal verilerde bir

bir icerik ve hedefler bakimmdan

degisiklikler meydana gelir. Ornegin; Sportif seyahatleri turizmin dismda dustmen bir turizm
ekonomisi

soz

kolaylastmlmasi,
olusturan

konusu

gelistirilmesi

seyahatlerin

politikasmda

oldugunda,
yonunde

turizm

politikasmda

onlemlere

gerek kalmaz.

bir turu olarak turizm ekonomisinde

spor turizminin

da

tesviki, organizasyonlan,

sportif

seyahatlerin

Ancak spor turizmi

kabul edildiginde,

turizm

otellerin bu hedef dogrultusunda

donatnmm on goren onlemler almmasi yoluna gidilir.
Turizm Polisikast Cok Yonliidiir
Turizm olayi karmasik, kompleks bir olay niteligi tasir. Bunun nedeni, turizmin bircok
elemanm olusturdugu sosyal bir olgu olmasi ve son derece cesitli faktorlerle siki bir iliski
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icinde bulunmasidir. Ornegin turizm ile sportif basanlarda ki gelisme, ekonomik buyume ve
kalkmma, sehirlesme, sosyal meslekler, psikolojik veriler, v.b. arasmda siki iliskiler vardir.
Turizm Politikast Kurumsaldtr
Turizm politikasim sekillendiren, turizmin arz ve talep yonundeki karar organlandir,
Turizmin arz yonundeki organlan turizm isletmeleri, karar yonundeki organlan da turizm
talebini simgeleyen tiiketici gruplardir, Hi9 kuskusuz bunlann dismda arz ve talebi degisik
sekillerde etkileyen kamu kurumlan da karar organlarmdan biridir. Biitiin bu karar organlan
turizmin politikasma sekil veren kurumlardrr ve politikanm faktorleridir.
Turizm Politikast Akilcidtr
Bir turizm politikasmda ve planlanmasmda onceden saptanan hedeflere ulasabilmek
icin turizmin yararlanabilecegi kaynaklarm kullammmda, almacak onlemlerin saptanmasmda
uygulanacak yontem ve tekniklerin akilci ilkelere dayanmasi zorunludur (Olah; 1990).
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BOLUMIII
YONTEM
Anket cahsmasmm amaci Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti' nin Spor Turizm
sektortmun olusturulmasma ve gelisebilmesine katki saglamaktir. Arastmnanm amaclanndan

biri de ulkemizdc aym amaca hizmet edipte aym kavramlardan olusan fakat ayn olarak
gorulen butun sportif turizm cesitlerinin bir araya getirilerek bir butunluk olusturulrnastdir.

Evren ve Orneklern
Bu cahsma icerisinde bilgilerine basvurulan denekler KKTC'deki 3-4 ve 5 yildrzh
otellerde gorev yapan yoneticilerden olusmaktadir.Kls.TC'de Lefkosa, Gime, Magusa ve
Iskele bolgelerindeki 30 otel ve tatil koyu bulundugu saptannustir.

Veri Toplama Araci ve Denekler
Deneklere 20 sorudan olusan bir anket uygulanmistir (Ek 1). Anket hazrrlamrken
ulkemizde

bu konu ile ugrasan degerli bilim insanlannm gorusleri almmistir. Anketin

guvenirlik cahsmasi icin denek grubunun dismda yer alan 10 otel cahsamna test uc gun ara ile

iki kez uygulanmistir (r:0.86). Yapilan bu uygulama sonucunda ulasilan sonuctan sonrada tum
deneklerle anketler dagitilarak cevaplamalan istenmistir.
Deneklerin gorev yaptiklan hoteldeki gorevleri genel mudur (6), On Buro mtidiiru (17)
FMB muduru (7 ) dir.
Cahsmadan elde edilen veriler SPSS 16.0programma islenerek bu verilerin frekanslan
ve yuzde degerleri hesaplanrmstir.
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BOLUMIV
4.BULGULAR
Ankete katilan yoneticilerin cinsiyet dagihmlan Tablo l 'de verilmistir.
Tablo 1: Denekl
Cinsiyet
Erkek
Kadm

·

--------·

Savi
28
2

Yiizde
93.3
6.7

Tab lo 1 incelendigi zaman ankete katilan yoneticilerin %93 .3 'nun erkek, %6. 7' sinin
kadm oldugu gorulmektedir.
Ankete katilan yoneticilerin yas degerleri Tablo 2'de verilmistir,
Tablo. 2. Denekl
Ya~
Erkek
Kadm

·

- -- ---

1

'

Ortalama
43.9
48

Sd
1.17
0.0

Tablo 2 incelendigi zaman Erkek yoneticilerin yas ortalamasmm 43.9 yil, ve bayan
yoneticilerin yas ortalamasmm ise 48 yil oldugu gorulmektedir.
Otellerin yildiz sayilanna gore dagihmlan Tab lo 3 'de verilmistir.
Tablo 3: Otellerin vild
Frekans
Yildiz
9
3
6
4
15
5
--

--

Yuzde
30
20
50

Tablo 3 incelendigi zaman arastirmaya alman otellerin 9'nun 3 yildiz, 6'smm 4 yildiz
ve 15 'ninde 5 yildiza sahip olduklan gorulmekredir.
Yoneticilerin cahsma sureleri Tablo 4'de verilmistir.
Tablo.4. Yoneticilerin cahsma surelerinin incelenmesi
Yoneticilik
Suresi
1-5 vil
6-10 yil
11-15 yil
16 yil ve iistli

Frekans

Yuzde

6
6
11
7

20
20
36.7
23.3
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Tab lo 4 incelendigi zaman 6 yoneticinin 1-5 yil, 6 yoneticinin 6-10 yil, 11 yoneticinin
11-15 yil ve 7 yoneticininl6yildan

fazla suredir otel isletmeciligi yaptigi gorulmektedir.

Ulkemizdeki spor turizmine yonelik tesis sayismm yeterli olup olmadigi Tab lo 5 'de
incelenmistir.
Tablo 5: Ulkemizdeki spor turizmine yonelik tesis sayismm yeterliliginin incelenmesi
Tesis Savisi
Yeterli
Kismen
Yetersiz
Tablo 5 incelendigi

Frekans

Yuzde

-

-

2
28

6.7
93.3

zaman iilkemizde bulunan

spor turizmine yonelik tesislerin

yoneticiler tarafmdan sadece %6.7'sinin kismen yeterli oldugu, yoneticilerin %93.3 'nun ise
tesislerin yetersiz oldugunu gosteren sonuclanna rastlanmaktadir.

Ulkemizdeki spor turizmi ile ilgili kaynak sayismm yeterliliginin incelenmesine ait
bulgular Tablo 6'da verilmistir.
Tablo 6: Ulkemizdeki
Kaynak
Savtsi
Yeterli
Kismen
Yetersiz

· 'le ilzili k
Frekans

3
27

k

yeterliligininincelenmesi

Yiizde
10
90

Tablo 6 incelendigi zaman genel olarak kaynaklarm yetersiz oldugu (%90) gercegi
ortaya cikmaktadrr.

Ulkemizdeki spor turizmine en elverisli bolgenin incelenmesi yonelik bulgular Tablo

7' de verilmistir.
Tablo 7: Ulkemizdeki spor turizmine en elverisli bolgenin incelenmesi
Bolge
Lefkosa
Guzelvurt
Gime
Magus a
Iskele

Frekans

Yiizde

-

-

1
11
17
1

3.3
36.7
56.7
3.3
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Tablo 7 incelendigi z~tnan.i.ilkemizdeki spor turizmine en elverisli bolgenin %56.7 ile
Magusa bolgesinin old1.1gtfgotiilmektedir.

Ulkemizdeki

spor: turizmin yeniden yapilandmlmasi

icin en yararh tesis turuntm

arastmlmasma yonelik bulgular Tablo S'de verilmistir.

Tablo 8: Ulkemizdeki spor turizmin yeniden yaprlandmlmasi

19m enyararh tesis

tiiriiniin incelenmesi
Tesis Tiirii
Su Sporlan Tesisleri
Futbol Tesisleri
Kapah Spor Salonlan
Doza Sporlan Kamplan
Otel icindeki Sportif Tesisler

5

Yuzde
23.3
16.7

8
10

26.7
33.3

Frekans
7

-

Tablo 8 incelendigi zaman su sporlan tesislerinin (%23.3), doga sporlan kamplannm
(%26.7) ve otel icindeki spor tesislerinin (%33.3) on plana 91kt1g1 gorulmektedir.
Spor Turizmi kavrammda yer almasi gereken spor branslanm onem siralamasi Tablo
9'da verilmistir.
Tablo 9: Spor Turizmi kavrammda yer almasi gereken spor branslanm onem siralan
Spor Bransi
Futbol
Basketbol
Doga Sporlan
Su Sporlan
Rekreatif Sporlar
Atletizm

Frekans
4
1
11
13
1

-

Yiizde
13.3
3.3
36.7
43.3
3.3
-

Tablo 9 incelendigi zaman Doga sporlan (%36.7) ve su sporlannm (%43.3) one 91kt1g1
gorulrnektedir.
Spor Turizminin toplum uzerindeki pozitif etkileri Tablo lO'da verilmistir,
Tablo 10: Spor Turizminin toplum uzerindeki pozitif etkileri
Etki
Psikoloiik
Ekonomik
Sosvo-Kiilttirel
Cevresel

Frekans
1
18
8
2

Yiizde
3.3
60
26.7
6.7
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Tablo 10 incele1.1digi:z:a111an.ekonomiketkinin (%60) on plana 91kt1g1 gorulmektedir.

Yoneticiligin yap1ld1g1otelin spor turizmine uygunlugunun bulgulan Tab lo 11 'de
verilmistir,
Tablo 11: Yoneticiligini Yapmakta oldugunuz otelin spor turizmine uygunlugu
Uvgunluk
Evet
Hayir

Frekans
16
14

Yiizde
53.3
46.7

Tablo 11 incelendigi zaman yoneticilerin %53.3'n-Un tesisinin spor turizmine uygun
oldugunu belirtirken, %46.7'sinin ise tesisinin spor turizmine uygun olmadigmi belirmistir,
Tablo 12: Yoneticiligini Yapmakta oldugunuz otelin spor turizmine uygun tesisleri
Tesis
Fitness
Su Sporlan
Masa Tenisi
Tenis Kortu
Dalis Okulu
Basketbol
Bilardo Salonu
Futbol Sahasi
Plai Voleybolu

Frekans

7
1
2
9
1
1

Yiizde
23.3
3.3
6.7
30
3.3
3.3

-

-

1
1

3.3
3.3

Tablo 12 incelendigi zaman Tenis kortu (%30) ve Fitness (%23.3) tesislerinin on plana
91kt1g1 gorulmektedir.
Spor Turizmi

gelistirilmesi

icin uygulanan

devlet politikasmm

yeterliligine

bulgular Tab lo 13 'de verilmistir.
Tablo 13: Spor Turizmi gelistirilmesi icin uygulanan devlet politikasmm yeterliligi
Dev let Politikasi
Yeterli
Kismen
Yetersiz

Frekans
1
1
28

Yuzde
3.3
3.3
93.3

Tablo 13 incelendigi zaman spor turizminin gelistirilmesi icin uygulanan devlet
politakasmm yetersiz oldugu (%93.3) gorulmektedir.

ait
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Spor turizmikayra1wmninedya da yeteri kadar yer bulup bulmadigma yonelik
bulgular Tab lo 14' de v¢rilrrii§tir.
Tablo 14: Siz<:::.eSporTurizm kavrami medyada yeteri kadar yer buluyor mu ?
Medvadaki Yeri
Yeterli
Kismen
Yetersiz

Frekans

Yuzde

-

-

3
27

10
90

Tab lo 14 incelendigi zaman yoneticiler acismdan spor turizminin medya' da yeteri
kadar yer almadigi (%90) gorusuntm hakim oldugu gorulmektedir.
Spor turizmine yapilan harcamalann genel harcamalara oramn ne oldugunun
sorgulandigi sorunun cevaplan Tablo 15'de verilmistir,
Tablo 15: Spor turizmi harcamalann % kacmi olusturmaktadrr?
Harcama %
25
50
75
100

Frekans
28
2

Yuzde
93.3
6.7

-

-

-

Tablo 15 incelendigi zaman spor turizmine yapilan harcamalann genel harcamalara
gore %25'i gecmedigi gortilmektedir.
Spor turizminin gelismesi icin nelerin yapilmasi gerektigine ait bulgular Tablo 16'da
verilmistir.
Tablo 16: Spor turizminin gelismesi icin nelerin olmasi gereklidir?
N eler varnlmah
Ulasim sistemlerinin gelistirlmesi
Teknoloii kullammmm gelismesi
Spor ekipmanlarmdaki gelisme
Turizm tesislerinin genel kalitesi
Hizmet kalitesi
Hepsi

Frekans

Yuzde

-

-

1

3.3

-

-

29

96.7

-

Tablo 16 incelendigi zaman spor turizminin gelismesi icin ongorulen film maddelere
onem verilmesi sonucu ortaya cikmaktadir.
Diinya capmda spor organizasyonlanmn
Tab lo 17' de verilmistir.

ulke icin faydasmm sorgulandigi maddenin bulgulan
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Tablo 17: Dunya)9apindaspor
Fayda
Vard1r
yoktur

organizasyonlann

Frekans
30

ulke icin faydasi var midrr?

Yiizde
100

Tablo 17'i incelendigi zaman Dunya capmda spor organizasyonlanmn
faydasmm ankete katilan film yoneticiler tarafmdan onandigi gorulmektedir.

ulke icin

Spor turizminin pazarlamasiyla ilgili hangi unsurlarm kullarnlabilecegini sorgulayan
cevaplar Tablo 18'de verilmistir,
Tablo 18: Spor turizmi pazarlamasiyla ilgili hangi unsurlar kullamlmahdir?
Unsur
Ticari Uriin
Yaym
Promosyon
Reklam
Satis
Halkla Iliskiler
internet

Frekans
1
10

Yiizde
3.3
33.3

-

-

9
2
1
6

30
6.7
3.3
20

Tablo 18 incelendigi zaman spor turizmi pazarlamasiyla ilgili olarak yaym (%33.3) ve
Reklam (%30) unsurlanmn onemli oldugu bulgulara yansmnstir.
Spor Turizmi kavrammm gelismesiyle Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Sporunun
dogru orantih olarak gelisebileceginin sorgulandigi soruya ait bulgular Tablo 19'da
verilmistir.
Tablo 19: Spor Turizmi kavrammm gelismesiyle Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Sporunun dogru orantih olarak gelisebilecegi
Gelisime Katkisi
Katihyorum
Kismen Katihyorum
Kanlrmyorum

Frekans
25
5

Yuzde
83.3
16.7

-

-

Tablo 19 incelendigi zaman

Spor Turizmi kavrammm gelismesiyle Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti Sporunun dogru orantih olarak gelisebilecegi sorusuna yoneticiler %83.3
oranmda olumlu cevap vermislerdir.
Spor cesitlerinin onem sirasma gore cevaplarm verildigi bulgular Tablo 20'de
verilmistir.
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Tablo

Sonu§'tabanhspor turizmi
Nostalji spor turizmi
Aktif spor turizmi

turizm cesitlerini onem sirasma gore siralayimz.
Frekans
7
1
22

Yuzde
23.3
3.3
73.3

Tab lo 20 incelendigi zaman Aktif spor turizmi % 73 .3 ile iizerinde en 90k durulmasi
gereken spor cesiti olarak karsmuza cikmaktadir.

49

BOLUMV
TARTISMA
K.K.T.C. turizrn hareketlerinin yogun oldugu bir bolgede yer alrnakta, iklirn
ozellikleri, dogal plajlan, tarihi degerleri ve yeterli konaklarna tesisleri ile buyuk bir
potansiyele sahip bulunmaktadir. Fakat bu elverisli dururna ragmen politik sebepler basta
olrnak uzere dis ulkelerle olan ulasim sisternindeki aksakhklar,

uygulanan arnbargolar,

organize yetersizligi, gibi onemli nedenlerle spor turizrni endustrisi istenilen oranda
gelisememistir.

15 Kasun 1983'te Kibns Turk Federe Devleti rneclisinin oy birligi ile aldigi kararla
Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nin (KKTC) kurulmasi, Kibnsli Turkleri marjinallesmis bir
azmhk olrna dururnundan kendi devletlerinin 9at1S1 altmda guvenli olan vatandaslar
konurnuna getirmistir, KKTC bagimsizhgmi ilan ettikten soma yalmzca Turkiye tarafmdan
tamnrmstir.

Bu baglamda, KKTC'nin uluslararasi toplurn tarafmdan yasal bir devlet olarak
tanmmamasi ve uygulanan arnbargolarm bir sosyo-psikolojik etkisi olarak gorulmektedir.
Ancak, KKTC 'ne

yonelik rnal ihracmda bulunrnayarak, sportif karsilasma

yaprnayarak, ticari iliskiler kurrnayarak hukuki degil fakat fiili anlarnda arnbargo uygulayan
90k sayida uluslararasi hukuk sujesi bulunmaktadir, Bu anlarnda, KKTC'ne fiilen uygulanan
arnbargo aslmda ilan edilmemis, ancak fiilen bir tecrit yani izolasyon politikasi olmaktadir.
KKTC turizrninin halen bir master plam bulunmamaktadir. Ozellikle uzerinde
durulmasi gereken konu, KKTC 'nin bir turizrn haritasmm (turizrn sektorlerinin ayn ayn
gosterildigi) cikartilmasidir. Yerel turizrn alanlarmm ve cesitliliginin belirlenrnesi ve bu
alanlarda turizrni cesitlendirecek cahsmalann ve tamtim faaliyetlerinin bu alanlarda yapilmasi
gereklidir. Ornegin; Sadece tek bir turizrn cesidi olan spor turizrninden bahsetrnek yapilacak
. en buyuk yanhshknr,
Turizrn Konseyi 'nin kurulmasi, sektordeki koordinasyonun en iist seviyede
saglanmasmm faydah olacagi dusunulmektedir.
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SONU(: ve ONERiLER:
Spor turizm stratejisinin belirlenmesinin KKTC Sporuna ve KKTC Turizmine katkisi
olup olmayacagi ile ilgili konularda spor turizm stratejisinin katkida bulunacagi saptanrmsnr.
Bu durumda ongorulen hipotezlerin hepsi kabul edilmistir.Daha once benzer cahsmayi Bi.ilent
Okan Mi<;OOGULLARI yapmis olup onerilerinin bir kismma katilrnaktayiz. Cahsmarmz
sonucunda spor turizm stratejisi olusturma ile ilgili 6 anahtar etken saptandi. Bu anahtar
etkenler ile ilgili oneriler ve aciklamalan §5yledir.
1-) Stratejik Yaklasim: Ulkemizde spor turizminin gelismesini engelleyen faktorlerin en
hiiyi.igii kavrama bakis acismdaki stratejik yaklasim eksikligidir. Devlet yetkilileri ve ozel
sektor spor yoneticilerine bu eksikligi giderebilmek icin onerilen yollar ise;
a) Sportif organizasyonlardaki iletisim ve koordinasyonu iyilestirmek icin desteklenmis,
altyapisi saglam bir internet agr olusturma,
b) Spor turizmi endustri profilini gelistirme,
c) Spor turizmi icinde gorev sahibi olmak isteyenlerin rolleri belirlenmeli,
d) Ulusal spor turizmi organizatorlerine ticaret egitiminin verilmesi,
e) Sportif organizasyonlar icerisindeki is alam ( business) ve olay ( event) yonetim
becerilerinin gelistirilmesinin desteklenmesi.
2-) Koordinasyon ve Iletisim: Ulusal duzeyde devlet spor alam yetkilileri, ozel sektor spor
yoneticileri ve halk arasmda daha iyi bir iletisime sahip olunmahdir. Bu konuyla iliskin
oneriler ise;
a) Ulusal alanda spor turizminin gelismesine yardimci olabilecek bir koordinasyon iletisim ve
kolaylastmci unitenin kurulmasi,
b) Bilgi dagihm agmi genisleterek konuyla ilgili bilgi bankalanna web sitesi yoluyla ulasmak,
c) Arastirma sonuclan ve arama motorlanna giris daha da kolaylastmlmah,
d) Spor turizm gorevlileri arasmdaki iletisim ozelliklerinin gelistirilmesi.
3-) Bolgesel Gelisim: Spor turizmin bolgesel farkhhklan goz onunde bulundurularak
gelistirilmesi ve bu gelisimi engelleyen etmenlerin bolgelere ozel olarak ifade edilmesi
gerekir. Bununla ilgili oneriler ise;
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a) Bolgelerin spesifik bilgi bankasi olusturulmah ve bu bilgi bankasi icinde bolgenin altyapisi,
konaklamasi, tesisleri ve sunulabilecek ozellikleri ayrmtilan ile belirtilmelidir.
b) Bolgelerde spor turizmi ile ilgili kisilerin spor turizmi kavrarm konusunda ve " spor turizm
gruplan" kurma konusunda desteklenmeleri gerekir.
c) Bolgelere uygun mevkilerde uygun organizasyonlar ve uygun tesisler hedeflenmelidir.
d) Sponsorlar, medya ve ulasim sirketlerine bolgenin tamtimlan yapilmah,
e) KKRC hazirhk maclan yapilmasma olanak saglanmah.

4-) Tesislerin Gelistirilmesi:

Tesislerin kullammi ve gelistirilmesi icin gereken ekonomik

yaklasimlann ve koordinasyonun iyilestirilmesi gerekir. Bunun icin yapilmasi gereken seyler;
a) Etkili planlama yapabilmek, bolgesel yilhk hesap dokumtmu gelistirmek gerekir ki, ulusal
anlamda tum tesislerin yilhk hesap dokumu gelissin,
b) Var olan tesislerin kullamm kapasitelerinin arttmlmasi saglanmalidrr,
c) Bolgesel anlamda var olan tesislerin coklu kullammi ( multi-use) yani sadece bir brans icin
degil bir cok spor bransi icin kullamrmm saglamak gerekir,
d) Tesislerin kullamm ucretleri ulke sartlan ve bolgesel olarak icinde bulunulan durum goz
ontme almacak bir sekilde belirlenmeli ve insanlarm bu masraflan karsilayabilecekleri

en

du~uk ucretle halka sunulmahdrr
e) Turizm bakanhgmm

devlet katki pay1 sadece olimpik yuzme havuz yapimmda destek

vermektedir
Turizm Bakanhgmm kendini gelistirmek isteyen tesislere devlet katki payi destegini sadece
olimpik yuzme havuzu icin degil tesisin gelistirilmesi icin her konuda destek vermelidir.

5~) Sermaye ( Finans ): Organizasyonlann

yapilabilmesi icin gereken finans kaynaklan ile

ilgili zorluklarm ortaya kenmas» gerekir. Bununla ilgili olarak;
a) Yerel yonetimler, spor.tu.rizrn; /prganizasyonlan

icin sponsorluk anlasmalan

kendilerinde var olan finans kayrrnklanmn kullammi icin cesaretlendirilmeleri
b) Finans kaynaklanmn

yapma ve

gerekir,

o:rga.1:1izasyonlannmturu ve bolgesel ozelliklere gore kullammmm

belirlenmesi ve bu finans ka.ynaklannm nasil isleme konulacagi belirlenmelidir,
c) Bolgeler ve iller icin birp.irin.e esit veya yakm finans dtizeylerinin saglanmasi gerekir,
d) Bolgesel alanlarm, mli.Itll<iins~ grup olarak, maddi (finansal) ve kendilerini
anlammda organizasyonlarakat1hm.1na yardimci olunmahdir,
e) Hukumet ile ozel sektor aras1:11.qa.ld sponsorluk iliskisi cesaretlendirilmelidir.

tamtma
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6-)

Standartlastmlmis

Organizasyonlann

Ekonomik

Modelin

degerlendirilmesi

Olusturulmasi

icin standardizasyon

ve

Kanhmm

yaklasimma

Arttmlmasi:

ihtiyac duyulur ve

kitlesel kanhmi saglamak icin, organizasyonlarm surekli olarak devam ettirilmeye cahsilmasi
ve bu organizasyonlann

kitleler tarafmdan kabul edilebilecek duzeyde tasarlanmasi gerekir.

Bunlar icin;
a) Cevre, Sosyal Toplum, Kultur ve Ekonomik modellerin standardizasyon yaklasimlanmn
gelistirilmesi gerekir,
b) Bolgesel farkhlan goz ontine alan uygun ve dayamkh bir standart degerlendirme modelinin
gelistirilmesi gerekir,
c) Y erel is alanlanmn

spor turizmi uzerindeki etkilerini ortaya koyacak etkili metotlann

gelistirilmesi gerekir,
d) Buyuk spor turizmi organizasyonlanmn

acik ve net bir sekilde degerlendirilmesinin

yapilabilecegi rehberlerin ( el kilavuzlannm) gelistirilmesi gerekir,
e) Kauhmm spor turizmini alttan destekledigini kabul etmek gerekir,
f) Toplumun tum sektorlerle iliskili istek ve ihtiyaclan acikca ifade edilmelidir,
g) Gonulluler desteklenmeli
KKTC

'de

sportif

ve cesaretlendirilmelidir.

faaliyetlerin

dogru,

bilincli,

Yukanda belirlenen onerilerin hepsi
bilimsel

ve verimli

bir can altmda

toplanabilmesi amaciyla uygulanmasi gerektigi dustmulen kavramlardir.

Kartakoullis,N.,L.,

Karlis,G., "Developing

Cyprus As a Sport Tourism Destination"

adh

cahsmalannda Kibns'r bir spor turizmi destinasyonu haline getirmek icin gereken en onemli
olgunun Kibns Turizm Organizasyonu ve Kibns Htiktirneti arasmda yapilacak olan cahsmalar
ile olabilecegini belirtmislerdir.

Bu kuruluslann

onculugunde ve cahsmalan

ile yapilacak

stratejik planlann Kibns'rn spor turizmi konusunda dtmya uzerindeki konumunu belirlemesi
icin 90k onemli oldugunu belirtmistir,
S0nu9 olarak, toplanan bilgiler ve yapilan Iiteratur taramalan isigmda, Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti spor turizm kavrammm gelisebilmesi ve dunya uzerinde bu konu ile ilgili
gelismis

yaprya

universitelerde

sahip

ulkelere

ulasabilmesi

icin oncelikli

bulunan konu ile ilgili uzmanlann

olarak;

devlet

bir araya gelebilecegi

kanah

ve

bir komisyon

kurularak, bir strateji olusturulmasi ic;irt cahsilmasi gerektigi dusunulmektedir. Bundan sonra,
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti spor turizminin gelisimi icin gerekli etkenlere verilen onemin
ve bilimsel cahsmalann sayilan arttmlarak htzh bir sekilde gelisiminin saglanmasmm uygun
olacagi dusunulrnektedir.
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EKLER
SPOR TURiZMi KA VRAMI ve SPOR TURiZMSTRATEJiSi
( KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi ORNEGi)
Spor Turizmi, sportif aktivitelere katilmak, izlemek veya orada bulunmak
amaciylauluslar arasi veya ulusal alanda seyahat etmek olarak tammlanmaktadir (Turco,
Riley&Swart 2000).
Arasnrmanm amaci iilkemizde Spor Turizm sektorunun gelisebilmesi icin bir strateji
olusturma ve eger miimkiin olursa bunun Turizm Bakanhgi' nm da incelemesi ve onaylamasi
ile Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti' nin Spor Turizmini Gelistirme Stratejisi olarak
kullamlmasmi saglamaktrr.

Arastirmanm amaclanndan biri de ulkemizde aym amaca hizmet edipte aym
kavramlardan olusan fakat ayn olarak gorulen biitiin sportif turizm cesitlerinin bir araya
getirilerek bir butunluk olusturulmasidir.
Sizlerin verecegi cevaplar, yalmzca akademik amaclar icin kullamlacagmdan isim
belirtmenize gerek yoktur.
Anketi doldururken size gore en uygun secenegi isaretleyiniz,
Ankete gostermis oldugunuz ilgiden dolayi simdiden tesekkur eder, saygilanrmzi
sunanz.
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1. Yasmiz

.

2. Cinsiyetiniz
a) Erkek

b) Bayan

3.0tel yildizmiz

3*()

4*()

5*()

4. Kac yildir otel yoneticiligi yapiyorsunuz?
a) 0 - 5 Yil b) 5 - 10 Y1l c) 10- 15 Yil d) 15 ve ustu
5. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti' n de Spor Turizmine Yonelik Spor Tesisi Sayisi Yeterli midir?
a) Yeterli

b) Kismen

c) Yetersiz

6. Ulkemizde Spor Turizmi ile ilgili kaynaklann ( kitap, dergi, v.b. ) yeterlilik
oram sizce ne dir ?
a) Yeterli

b) Kismen

c) Yetersiz

7. Size gore tilkemizdeki spor turizmine en elverisli bolge hangisidir ?

a) Lefkosa
b) Giizelyurt
c) Girne
d) Magusa

e) lskele
8. Spor Turizminin yeniden yapilandmlmasi icinde sizce en yararh tesis turu
hangisi olabilir ?
a) Su Sporlan Tesisleri
b) Futbol Tesisleri
c) Kapah Spor Salonlan
d) Doga Sporlan Kamplan
e) Otel icindeki SportifTesisle
9. Sizce Spor Turizmi kavrammda yer almasi gereken spor branslanm onem siralanna
gore siralayimz.
( ) Futbol
( ) Basketbol
( ) Doga Sporlan
( ) Su Sporlan
( ) Rekreatif Sporlar
() Atletizm

10. Spor Turizminin toplum iizerindeki pozitif etkilerini kendinize gore siralaynnz,
(
(
(
(

)
)
)
)

Psikolojik Etkileri
Ekonomik Etkileri
Sosyo - Kiiltiirel Etkileri
Cevresel Etkileri
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11. Yoneticiligini Yapmakta oldugunuz otel spor turizmine uygun olabilir mi?
a) Evet

b) Hayir

12. Yoneticiligini Yapmakta oldugunuz otelin

1)

.

2)

.

3)

.

4)

.

5)

spor turizmine uygun tesisleri var rmdir? Belirtiniz.

.

13. Spor Turizmi gelistirilmesi icin uygulanan devlet politikasi sizce yeterli midir?
a) Y eterli b) Kismen c) Y etersiz

14. Sizce Spor Turizm kavrami medyada yeteri kadar yer buluyor mu?
a) Yeterli

b) Kismen

c) Yetersiz

15. Spor turizmi harcamalann % kacnu olusturmaktadir?
a) %25
b) %50 c) %75
d) %100
16.Spor turizminin gelismesi icin nelerin olmasi gereklidir?
a) Ulasim sistemlerinin gelismesi
b) Teknoloji kullammm gelismesi
c) Spor ekipmanlanndaki

gelisme

d) Turizm tesislerinin genel kalitesi
e) Hizmet kalitesi
f) Hepsi
17 .Dunya capmda spor organizasyonlann

a) Vardir

b) Yoktur

ulke icin faydasi var

59

18. Spar turizmi pazarlamasiyla ilgili hangi unsurlar kullamlmahdir? Srralaynnz.
( ) Ticari iiriin
() Yaym
( )Promasyan
() Reklam
( )Sat1~
( )Halkla iliskiler
( )internet

19. Spar Turizmi kavrammm gelismesiyle Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Sporunun dogru orantih
olarak gelisebilecegi hakkmda gorusunuz nedir ?

a)Kat1hyarum ()

b) Kismen Katihyorum

()

c)Kat1lm1yarum

20.A~agida verilen spar turizm cesitlerini onem sirasma gore srralayuuz.
( ) Sonuc tabanh Spar Turizmi
() Nastalji Spar Turizmi
( ) Aktif Spar Turizmi

