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Tezin Adı  
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ÖZET 

 

 Kış Turizmi açısından zengin bir kaynağa sahip olan ülkemizde de 

Palandöken, Uludağ, Erciyes, Ilgaz, Sarıkamış, Zigana, Davraz gibi önemli tesislere 

sahip noktalarda hem ülkemiz insanı için hem de dışarıdan gelen turistler için önemli 

bir kış turizm potansiyeline sahiptir. Buradan yola çıkarak Erciyes kış turizm 

merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler, tercih edilme sebepleri ve bu tesislerin 

karşılaştırılması araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak 

Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel boyutları literatür taraması sonucu elde 

edilen bilgiler ışığında kış turizmiyle ilişkilendirilmiştir. 

Bu kapsamda Kayseri’nin kış turizm açısından tercih edilme sebepleri, Erciyes 

Kayak Merkeziyle sınırlandırılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür 

araştırması sonucu oluşturulan anket yöntem kullanılmıştır. Hazırlanan anket Erciyes 

dağında kış turizmi gerçekleştirmek üzere gelen turistlere uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda kış turizm merkezinin yeterince reklam 

ve tanıtımının yapılmadığı, sahip olduğu otel, alışveriş merkezlerinin yetersiz 

kaldığı, düzenlenen uluslararası kış spor faaliyetlerinin ziyarete gelen turist sayısına 

doğrudan etki ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Kavramı, Kış Turizmi, Alternatif Turizm, Erciyes 

Kayak Merkezi 
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SUMMARY 

 

Having a rich source in terms of winter tourism, Palandöken has an important 

winter tourism potential both for our country's people and foreign tourists in places 

with important facilities like Palandöken, Uludağ, Erciyes, Ilgaz, Sarıkamış, Zigana 

and Davraz. From here, the activities of Erciyes winter tourism center, the reasons 

for preference and the comparison of these facilities have been the subject of 

research. From here, the historical and cultural dimensions of Kayseri, which are 

derived from the literature, are related to winter tourism in the light of the 

information obtained. 

In this context, the reasons for preferring Kayseri for winter tourism were 

limited by Erciyes Ski Center and tried to be solved. The questionnaire method used 

in the study was the result of the literature search. The prepared questionnaire was 

applied to the tourists coming to Erciyes to perform winter tourism. 

 

In the direction of the results of the research, it has been reached that the winter 

tourism center has not advertised and promoted sufficiently, the hotel has had a 

direct impact on the number of tourists coming from abroad and the international 

winter sports activities in which shopping centers are insufficient. 

 

Key words: Tourism Concept, Winter Tourism, Alternative Tourism, Erciyes 
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GİRİŞ 

  

Turizm, gelişen toplumda dünyanın en büyük ve hızlı gelişme gösteren 

sektörlerinde biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsana verilen önemin artmasıyla 

birlikte, insanlar içinde bulundukları biyolojik, psikolojik ve sosyal bunalımın vermiş 

olduğu negatif etkiyi ortadan kaldırmak için farklı arayışlara girmeye başlamış bunun 

neticesinde de turizm alternatifleriyle birlikte gelişmeye başlamıştır. İnsanlar sıkıntı 

ve stres konusunda rahatlamak için farklı turizm etkinliklerine yönlenmeye ve turizm 

faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihlerini artırmaya başlamıştır. 

  

 Alternatif turizm türlerinden biri olan kış turizmi özellikle son yıllarda 

gösterdiği gelişmelerle turizm türleri arasında önemli bir yere gelmiştir. Önceleri 

turizm anlayışı olarak sadece deniz ve sıcak mevsimler tercih edildiği için kış turizmi 

uzun yıllarda bu turizm türlerinin gölgesinde kalmıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde 

yaşanan gelişmeler uluslararası tanıtım ve reklamlarla ülkemizde de kış turizminin 

gelişmesini sağlamıştır. Ülkemiz sahip olduğu yeryüzü şekilleri ile kış turizmi 

yapılmasına elverişli büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak yeterli kaynak olmasına 

rağmen yeterli kamu özel destek sağlanmaması ve yeterli yatırımlar yapılmaması kış 

turizminin ülkemizde beklenen seviyeye gelmesine engel olmuştur. Günümüzde 

Erciyes, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Davraz kış turizm merkezleri 

ülkemizin önde gelen turizm merkezleri arasındadır.  

 

 Araştırmamızın asıl konusunu oluşturan Erciyes kayak merkezi, son 10 yılda 

göstermiş olduğu gelişmelerle adını uluslararası düzeyde duyurmayı başarmıştır. 

2011 yılı öncesinde plansız bir şekilde yürütülen kayak faaliyetleri 2011 yılında ilk 

defa kurulan dağ yönetim şirketiyle birlikte planlamalar ve dünyadaki örneklerden 

faydalanılarak profesyonel bir kayak merkezi oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun 

meyvelerini de 2015 yılında ülkemizde yapılan ilk Avrupa Kupası, 2016 ve 2017 

yıllarında da Snowboard Dünya Kupalarına ev sahipliği yaparak elde etmiştir. 

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel kayakçıları ağırlayarak dünya 

çapında ismini duyurmayı başarmıştır. Buradan yola çıkarak araştırmamızda 
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Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebeplerin neler 

olduğunun belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

 

 Araştırmanın birinci bölümünde turizm kavramı ve alternatif turizm çeşitleri 

detaylı bir şekilde açıklanarak, araştırmanın asıl konusunu oluşturan kış turizmi ile 

ilgili kavramlar, avantajları ve dezavantajları, kış turizmini etkileyen faktörler ve dağ 

turizmi ile arasında ilişki anlatılmıştır. İkinci bölümde ülkemizde bulunan kış turizm 

merkezleri sahip oldukları özellikleriyle birlikte detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 

Üçüncü bölümde ise araştırmamızın konusu olan Kayseri, tarihi gelişimi, 

coğrafi özelikleri, nüfus ve ekonomik yapısı, tarihi yapıları ve yemek kültürüyle ele 

alınmış, son olarak da Erciyes kayak merkezinin geçmişten günümüze gelişimiyle 

ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Son bölümde yapılan anket çalışmasına 

yönelik çözümlemeler yapılmış ve ortaya çıkan bulgular yorumlanarak sonuç kısmı 

hazırlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TURİZM 

 

1.1.  Turizm Kavramı 

Günümüzde yaşam standartlarının, gelirin, insan hakların artması, bunun 

devamında yaşama şartlarının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres insanları rahatlamak 

için farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bunun sonucunda da günümüzde farklı 

alternatifleri bulunan turizm kavramı olgusu oluşmaya başlamıştır. Turizm kelimesi 

Latince dönmek fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Orijinal hali “tornus” olan kelime 

İngilizce literatüre “Tour” olarak girmiştir. Bu kelime bir tarafa doğru başlayan 

hareketliliğin tekrar başladığı noktaya doğru yönelmesini tanımlayan bir kavramdır 

(Erdavletov, 2003: 1).  

 

Turizmin tanımı ilk olarak 1905 yılında E. Guyar-Freuler tarafından 

yapılmıştır. Guyar-Freuler  turizmi, “Sıkıntı ve stresin getirdiği dinlenme ve değişim 

ihtiyacına, doğal güzelliklere duyulan zevke, ticaretin ve endüstrinin gelişimine, 

ulaştırma araçlarının gelişmesi sonucu olarak insan topluluklarının rahat ve kolay 

ilişkiler kurmalarına dayanan, çağımızın önemli bir olayıdır” şeklinde tanımlamıştır 

(Çoruh, 1979: 8). W. Hunziker ve K. Krapf ise yer değiştirme davranışında 

bulunulması gereken iki esas özelliği göz önünde tutarak turizmi “sürekli kalmaya 

dönüşmemek ve herhangi gelir sağlayıcı hiçbir işle uğraşmamak koşulu ile 

yabancıların geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan olay ve ilişkilerin tümüdür” diye 

tanımlamışlardır (Evliyaoğlu, 1989: 53).   

 

1981 yılında AIEST (Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) 

tarafından turizm terimi yeniden düzenlenerek “insanların sürekli olarak ikamet 

ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki rutin ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına 

seyahatleri ve buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri 

talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü” olarak 

tanımlanmıştır (McIntosh ve Goeldnek, 1980: 6).  Yapılan tanımlar bir seyahat veya 

konaklamanın turizm olgusu içinde yer alabilmesi için şu ölçütlerin olması 

gerektiğini savunmaktadır (Kozak ve Akoğlan Kozak, 2012: 7) ; 
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 Seyahatin devamlı ikamet edilen, çalışılan ve günlük gereksinmelerin 

sağlandığı yerler dışında yapılması, 

 Konaklama sırasında genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve 

hizmetlerin talep edilmesi, 

 Konaklamanın geçici olması, 

 Seyahatin gelir elde etmek amacıyla yapılmaması. 

Bunların dışında Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün tanımına bakacak 

olursak, turizmi “gelir getirici hiçbir işte bulunmamak ve sürekli kalışa dönüşmemek 

şartı ile bireylerin geçici konaklamalarından doğan olaylar bütünü” olarak 

tanımlamıştır (http://www.unwto.org/). 

 

1.2. Turizm Çeşitleri 

Turizm dünyanın en çabuk büyüyen ekonomik sektörlerinin başında 

gelmektedir. Dünya Turizm Örgütünün yayımladığı rapora göre 2020 yılına kadar 

uluslararası seyahat eden insanların sayısının 1.4 milyara 2030 yılında 1.8 milyara 

ulaşması beklendiği düşünülmektedir (World Tourism Organization, 2011: 7).  

 

Günümüzde yaşam kalitesinin artması, ekonomik gelirin, sosyal hakların 

artmasıyla beraber hayat şartlarının insana getirdiği ağır yük ve stres insanların 

rahatlamak için değişik ve farklı turizm etkinliklerine yönelmesine ve bu sebepten 

turizm faaliyetlerinden farklı beklenti ve arayışa girmesine sebep olmaktadır. Bunun 

neticesinde de turizm sektörü bu isteklere karşılayabilmek için farklı turizm alanları 

ve etkinlikleri ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba harcamaktadır (Öztürk, 

Yazıcıoğlu, 2002: 10).   

 

Ülkemiz de, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi mirasıyla alternatif turizm 

çeşitlerinden birçoğuna ev sahipliği yapabilecek bir potansiyel güç durumundadır. 

Fakat ülkemiz elinde olan bu potansiyelin farkına varmada yeterli önemi 

gösteremediğinden belli başlı turizm faaliyetlerine ev sahipliği etmektedir (Güzel, 

2010: 3). Alternatif turizm çeşitlerini kısaca ele alacak olursak şunları ele alabiliriz. 

 

http://www.unwto.org/
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1.2.1.  Kültür Turizmi 

Kültür tanımını ilk yapanlardan biri Tylor dur. Tylor kültürü “bilgi, iman, sanat 

ve ahlakı, örf ve adetleri, ferdin bağlı olduğu bir toplumun üyesi olduğu için 

kazandığı alışkanlıkları ve bütün özelliklerini kapsayan bir bütün” olarak 

tanımlamıştır (Asunakutlu ve Safran, 2004: 9). Bir diğer tanımda kültür “sayısız çeşit 

potansiyel hayat tarzlarından toplum tarafından belli bir düzene koyulmuş hareket, 

duyuş ve düşünce tarzlarını” ifade eder (Altundal, 1982: 45). 

 

Dünya Turizm Örgütü kültür turizmini insanların eğlenmek, bir uğraş ve farklı 

amaçlar doğrultusunda ikamet ettiği yerden farklı yerlere seyahat ederek orada 

konaklaması olarak tanımlamıştır. Bu yüzden kültür turizmi yeni kültürleri keşfetme 

önceki nesillere ait kültürleri tanıma temeline dayanmaktadır 

(http://www.kulturturizm.gov.tr). Kültür turizminin farklı bir tanımını yapacak 

olursak, insanların yeni bilgi ve deneyimler elde ederek kültürel eksiklerini gidermek 

üzere ikamet ettikleri yerlerden diğer yerlere seyahat etmeleri olarak tanımlanmıştır 

(Richards, 1996). Diğer bir tanımda Delbaere’e (1994) kültür turizmini, turistlerin 

ziyaret ettikleri yerlerdeki tarihi öneme sahip ve ulusal değerleri görmesi ve tat 

alması olarak tanımlanmıştır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 7). 

 

Turizmin temelini oluşturan doğal kaynakların yanında, tarih boyunca 

toplumların ortaya çıkardığı uygarlıklar ve sanat eserleri, turizm ve kültür 

kavramlarını birleştirmektedir (Emekli, 2006: 53). Kültür turizmi toplumlara gelir 

sağlayıcı faydasının yanında sahip olunan kültürel mirasa daha iyi sahip çıkılıp 

korunması açısında da oldukça önemlidir (Doggett, 1993: 8). Bu yüzden ülkeler için 

önem taşıyan önceki nesillerin bırakmış olduğu eserler sadece kendileri için değil 

dışardan gelecek turistlerin de ilgisini çekmekte buda eserlere ayrı bir önem 

kazandırmaktadır.  

 

Ülkemiz de önemli bir geçmişe ve tarihe sahip olmasından kaynaklı kültür 

varlıkları açısından çok önemli tarihi değerlere sahiptir. Bu tarihi değerler sadece 

ülkemiz insanına değil diğer yerlerden gelen insanların da dikkatini çekmeye 

başlamıştır. Son 10 yıllık döneme bakıldığında ülkemize gelen turistlerin gelme 

http://www.kulturturizm.gov.tr/
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sebeplerine bakıldığında sadece tatil amaçlı gelenlerin oranında düşüşler yaşandığı 

gözlemlenirken tatil dışındaki amaçlarla ülkemize gelenlerin oranlarında artışlar 

olduğu görülmektedir (Demir ve Demir, 2004: 96). 

 

1.2.2.  Sağlık Turizmi 

Sağlık turizmi sağlığın iyileştirilmesi ve devamının sağlanması amacıyla hem 

tatil yapıp aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanılan seyahat ve 

konaklamaların bütünü olarak ifade edilebilir (Gençay, 2007: 72). 

 

 İnsanların sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı gelişmeler, sağlık ve 

teknolojide yaşanan gelişmeler, ülkelerin kendilerini geliştirerek uluslararası sağlık 

planlamaları yapmaları, insanların sağlık düzeylerinin artmasına katkı göstermiştir 

(Yereli ve Kara, 2012: 351). Günümüzde yaşam şartlarının artması, maddi ve sosyal 

olarak yaşanan gelişmeler, insanların hayatın getirdiği zorlukları azaltmak için farklı 

turizm türlerine yönelmesine ve bunun neticesinde de turizmden beklenti ve 

isteklerde farklı tercih arayışları yaşanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak ülkeler 

bu farklı tercihleri karşılayabilmek için gayret sarf etmektedirler (Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002: 10). 

 

Sağlıkta yüksek teknolojiyle modern altyapı, sağlık bakım hizmetlerinde 

kalitenin fazla olması, ulaşımda sağlanan kolaylık sağlık turizminde ön planda olan 

ülkelerin ortak özelliklerindendir. Kitle turizmi ile gelen yabancı turistin ülke 

ekonomisine getirdiği kazanç 750-800 dolar iken, sağlık turizmi amacıyla gelen 

turistin ülke ekonomisine getirisi çok daha fazladır (Ünal, 2014: 12). Sağlık turizmi, 

yılın her anında yapılabilecek bir yapıda olduğu için, yaz aylarına veya kış aylarına 

özgü “mevsimlik” olarak yapılan turizm çeşitlerinden ayrışır (Özkurt, 2007: 126). Bu 

yüzden ülkelere getirisi sezonluk değil tüm yıl boyunca devam eder. 

 

1.2.3.  İnanç Turizmi 

İnsanlar varoluşlarından beri bir şeye ait olma ve inanma ihtiyacı içerisindedir. 

İnsanın doğasında var olan bu inanma ihtiyacı, farklı toplumlarda farklı inanış 

biçimlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu da insanların dini görevlerini yerine getirmek 
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veya farklı dinlere mensup yapıları incelemek amacıyla başka yerlere seyahat etme 

gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Özellikle son 30 yılda gelişme gösteren “inanç 

turizmi” potansiyeli Dini İnanç Turizmi Birliği (WRTA) Başkanı Kevin J. Wright’ a 

göre 1994’ den 2006’ ya kadar 4.4 milyondan 14.7 milyona yükselmiştir (Wright, 

2007:9). 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı tanımda inanç turizmi, insanların 

devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları 

yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek 

amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde 

değerlendirilmesi “İnanç Turizmi” olarak tanımlanabilmektedir 

(http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9952/inanc-turizmi.html). Diğer bir tanımda 

inanç turizmi için kutsal dini mekânların bu dinlere mensup turistlerce ziyaret 

edilmesinin turizm açısından değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bütün 

dinlerin öncüleri, kendi dinlerine özgü yapıların, inananları tarafından ziyaret 

edilmesini gerek görmüş, bunun neticesinde de ekonomik bir hareket başlatmışlardır. 

Günümüz teknolojisi ve gelişmeler eşliğinde ulaşım ve haberleşmenin ilerlemesi 

inanç turizmi potansiyelinin daha da fazla artmasını sağlamıştır (Aksın vd., 2006: 9).  

 

Mekke, Medine, Kudüs, Roma gibi en önde gelen dinlerin kutsal şehirleri en 

çok turistin ziyaret ettiği başlıca şehirlerdir. Bunların içinde en önemli örnek, her yıl 

milyonlarca Müslüman’ın ziyaret ettiği kutsal Mekke şehridir. Suudi Arabistan’ın 

toplam ziyaretçi sayısının % 55’i Mekke’yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine 

getirmek ve bu kutsal deneyimi kazanmak isteyen Müslümanlardan oluşmaktadır 

(Kahraman ve Türkay, 2004: 55). Bunların dışında ülkemizde de özellikle İstanbul 

kutsal mekânları ve tarihi yapılarıyla inanç turizminde ülkemizin en önemli 

temsilcisi konumundadır. 

 

1.2.4.  Kırsal Turizm 

Kırsal turizm kırsal yerleşkelerde yapılan turizm olarak tanımlanacağı gibi 

deniz ve kentsel yerleşkelerden uzakta, doğaya ait kültürel yapıya sahip yerlerde 

yapılan turizm türü olarak da tanımlanabilir (Soykan, 1999: 68). Diğer bir tanımda, 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9952/inanc-turizmi.html
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şehir hayatındaki yoğunluk, stres ve yorgunluğun vermiş olduğu sıkıntılar insanları 

günübirlik, hafta sonu yahut daha uzun süreli kendilerini stres ve sıkıntıdan 

uzaklaştıracak kırsal alanlarda zaman geçirmeleri “kırsal turizm” kavramını ortaya 

çıkarmıştır (Aydın, 2012: 40).  

 

Kırsal turizm son yıllarda üzerinden önemli araştırmalar yapılan ve gelişmesi 

için çaba sarf edilen çalışma alanlarından biridir. Yapılan çalışmalarda özellikle belli 

bir yöreye ait ürünler sergilenerek bölgenin diğer bölgelere göre tanınmışlığının ve 

farkındalığının oluşması amaçlanmaktadır (Deveci vd., 2013: 1). Kırsal turizmin bir 

bölgede oluşabilmesi için; su kaynaklarının, ulaşım olanaklarının, konaklama 

kapasitelerinin, kırsal doğal güzelliklerinin, tarihi kültürel değerlerinin, altyapı 

hizmetleri gibi gelen turistleri etkileyip çekicilik sağlayacak etmenlerinin olması 

gerekir (Soykan, 1999: 70).  

 

Ülkemizde kırsal turizm açısından son yıllarda gelişme gösteren ülkeler 

arasındadır. Bugün için sayıları az olan bazı kırsal beldelerde gerçek anlamda kırsal 

turizminin yapılabildiği görülürken, bunun dışında kalan büyük bir potansiyel kırsal 

turizm alanları vardır. Üstelik iklimle tamamen bağlantılı bir turizm türü olmadığı 

için mevsimlik özelliği de taşımamaktadır (Soykan, 2003: 2). Mevsimlik olmama 

özelliğiyle büyük bir avantajı elinde bulundursa da potansiyel kırsal bölgelere yeterli 

değer verilmeyip gerekli yatırımlar henüz yapılmadığı için kırsal turizmin tam olarak 

sunulmasında eksiklikler yaşanmaktadır. Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne 

kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. 

Bu varlıklardan; İstanbul, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas), Hattuşa 

(Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Xanthos-

Letoon (Antalya - Muğla), Safranbolu Şehri (Karabük), Troya Antik Kenti 

(Çanakkale), Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Çatalhöyük Neolitik 

Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Bursa ve 

Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa), Diyarbakır Kalesi ve 

Hevsel Bahçeleri, Efes (İzmir), Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Afrodisias (Aydın) 

kültürel olarak; Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) ile Pamukkale-
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Hierapolis (Denizli) hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır 

(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html). 

 

1.2.5.  Yat Turizmi 

Turizm amaçlı olarak deniz araçlarıyla yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerine 

doğrudan destek sağlayan faaliyetler deniz turizmi olarak adlandırılabilir. Bu 

faaliyetler; yat yatırımları ve işletmeciliği, bare boat işletmeciliği, günlük gezi tekne 

işletmeciliği, yat yapım, çekek ve tamir hizmetleri işletmeciliği, yat malzeme satış 

hizmetleri işletmeciliği, marina yatırımları ve işletmeciliği, kruvaziyer turizm ve 

feribot işletmeciliği, dalış turizmi ve su sporları kollarından oluşmaktadır (Deniz 

Sektörü Raporu, 2003).  

 

Deniz turizminin içerisinde yer alan faaliyetlerden biri olan yat turizmi, birçok 

doğal ve beşeri etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir turizm aktivitesidir. 

Özellikle kıyıların kullanıldığı bu faaliyet, deniz turizmini destekleyici sektörlerden 

birisidir (Sezer, 2012: 105). Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi, 

Türkiye'yi kuzey, batı ve güneyden çevrelemektedirler. Türkiye, yatçıların her gece 

değişik, özel demir atacakları koy, körfez ve plajların hazinesidir ve Mavi Yolculuğa 

ev sahipliği yapmaktadır (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11525/yat-

turizmi.html). 

 

Türkiye’de yat turizmi kavramı, ilk kez II. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-

1977)’nda görüşülmüştür. Bu kapsamda bazı yat limanları ve yat yanaşma projeleri 

planlanmış ve Bodrum Yat Limanı 1976’da, Kuşadası Yat Limanı ise 1977’de 

tamamlanarak hizmete açılmıştır. Turizm Teşvik Kanunu (1982), ile birlikte, 

bakanlıktan izin almak koşuluyla, gerçek ve tüzel kişilere yat limanı işletmeciliği 

yapabilme imkânı sunulmuştur. Bu yat limanlarını takiben 1985’te Antalya Kemer, 

1986’da Antalya Kaleiçi, 1987’de Kalamış, 1989’da Marmaris ve Ataköy Yat 

Limanları faaliyete geçmiştir (Güner,1995: 201).  

 

 

 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11525/yat-turizmi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11525/yat-turizmi.html
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1.2.6.  Golf Turizmi 

Golf turizmi, aktif bir şekilde golf oynamak ya da sadece golf oynayanları 

izlemek amacıyla seyahatleri kapsamaktadır. Son yıllarda golf oynamak ve izlemek 

isteğinin artmasına bağlı olarak golf turizmi için uluslararası seyahatlerin arttığı 

görülmektedir (Readman 2003: 165).  

 

Türkiye, son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf 

tesisleriyle, gerçekleştirilen turnuvalarla dünya golf severlerini bir araya getirerek 

golf merkezi konumuna dönüşmektedir. Türkiye’de Antalya İli başta olmak üzere, 

Muğla ve İstanbul İllerinde golf sahaları bulunmakta olup özellikle Antalya'nın 30 

km doğusunda yer alan Belek beldesi gerek kültürel, tarihsel ve doğal yapısıyla 

gerekse nitelikli golf sahaları ve tesisleri ile eşsiz bir golf turizmi potansiyelini 

oluşturmakta olup uluslararası turnuvalarda ev sahipliği yapmaktadır 

(http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html).  

 

Belek bölgesi Türkiye’nin en önemli golf destinasyonu olup toplamda 15 adet 

golf sahası, yaklaşık 50.000 yatak kapasitesi ve 2.000.000 ziyaretçi sayısı ile 

ülkemizin önemli turizm merkezleri arasındadır. Bunun dışında Uluslararası Golf 

Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) tarafından 2008 yılında Belek Beldesi Avrupa’da 

“Yılın En İyi Golf Bölgesi” ödülüne layık görülmüştür. Türkiye’de Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca belgelendirilen 10 adet Yatırım Belgeli tesis, 15 adet İşletme Belgeli 

tesis bulunmaktadır (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html).  

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı golf turizmine yönelik olmak üzere Antalya, 

Aydın, Muğla, Mersin ve Nevşehir illerinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgesi, turizm merkezi ve turizm alanı içerisinde yer alan 29 adet golf alanı 

planlanmış olup yaklaşık 25.000 yatak kapasitesi hedeflenmektedir.  

((http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html). 

 

1.2.7.  Kuş Gözlemciliği Turizmi 

Eko turizm tamamen bozulmamış, kirletilmemiş doğal alanlara, bu doğal 

alanlara ait yabani bitki ve hayvanları, doğal güzelliklerini ve bunların dışında sahip 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html
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olduğu kültürel yapılarını öğrenmek amacıyla yapılan seyahat türleri olarak 

tanımlamıştır (Fennell, 2008: 17). Dünya Turizm Örgütü’nün 2004 yılında 

yayımladığı verilere bakıldığında, küresel turizme göre üç kat daha hızlı büyüme 

gösteren eko turizmin yıllık büyüme oranının %10-12 olduğu görülmektedir. Doğa 

temelli popüler turizm türleri içerisinde yer alan kuş gözlemciliği turizmi ise kuşları 

doğal yaşam ortamlarında izlemeye dayalı olarak yapılan bireysel ya da toplu olarak 

gerçekleştirilen rekreasyonel etkinlikler olarak tanımlanmıştır (UNEP, 2006: 14).  

 

Diğer bir tanımda kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı 

sağlayan bir gözlem sporu olarak tanımlanmıştır. Türkiye'de bulunan toplam kuş 

türlerinin sayısı Avrupa'nın tamamında bulunan kuş türleriyle neredeyse eşit 

durumdadır. Ülkemizin kuşlar açısından çok zengin durumda olmasının en önemli 

nedenleri, sahip olduğu zengin sulak alanlar ve kuşların göç yolları üzerinde 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de kuş gözlemciliği 

faaliyetleri son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızlı bir şekilde 

yayılmaktadır. Özellikle Meriç, Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük 

Menderes, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Burdur, Antalya, Sakarya, Kızılırmak, 

Yeşilırmak, Dicle, Fırat havzaları kuş gözlemciliği faaliyetlerinin yapılmasında en 

elverişli noktalar olarak sayılabilir (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10203/kus-

gozlemciligi.html). 

 

1.2.8.  Dark (Hüzün) Turizmi 

Keder, korku, ölüm gibi olayların yaşandığı yerler zamanla insanların dikkatini 

çekmekte ve buralarda turizm hareketliliği görülmektedir. Bu turizm hareketliliği 

hüzün turizmi olarak adlandırılmaktadır (Kılıç vd. 2011: 364). Hüzün turizmi (dark 

tourism, thanatourism, black tourism, black spot) ölüm, felâket ve yokluk ile ilgili bir 

turizm çeşidi olarak 1990’lı yıllarda, Lennon ve Foley tarafından ortaya çıkarılmış 

bir turizm çeşididir. Lennon ve Foley hüzün turizmi kavramını “Gerçek ve ticari hale 

getirilmiş ölüm ve yıkım unsurlarının sunumu ve tüketimidir” şeklinde 

tanımlamışlardır (Aliağaoğlu, 2008: 89). Şiddet, acı ve ölüm içeren hüzün turizminin 

turistik bir olgu olarak ilgi çekmesi için şu beş temel unsur bulunmalıdır (Alili, 2017: 

40). Bu unsurlar: 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html
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 Alışılmadık ve büyük çapta gerçekleşmiş olay olması 

 Günümüze kadar yaşanmış olaylarla ilgili yerler, kalıntılar veya izler 

kalmış olması 

 Yaşanmış olaylar görülebilir şekilde olması 

 Olayın kurbanları masum ve yoruma açık kişiler olması 

 Suçlu kişiler kurbanlardan ayırt edilebilir ve açık olarak tanımlanabilir 

olmasıdır. 

Hüzün turizmi kapsamında ülkemizde de insanların ziyaret ettiği birkaç yer 

örnek olarak gösterilmiştir. Bunlar: Anıtkabir, Çatalca Mübadele Müzesi, Çanakkale, 

Dolmabahçe (Atatürk’ün vefat ettiği yer), Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Marmara 

Depremi Alanları (17 Ağustos), Sinop Cezaevi, Soma olarak belirlenmiştir (Alili, 

2017: 45). 

 

1.2.9.  Mağara Turizmi 

Mağaraların araştırılması ve haritalandırılmasını sağlamak üzere yapılan doğa 

sporuna mağaracılık tanımı yapılmıştır. Bu araştırmaları yapanlar ise mağara bilimci 

olarak adlandırılmıştır (Arpacı vd., 2012: 59). Yapılan bu araştırmalarla insanların 

farkındalığı sağlanarak farklı şekillerle oluşan mağaralar insanlar tarafından ziyarete 

uğramaktadır. Bu şekilde turizm ile ilişkilendirilmeye başlanmıştır.  

 

Turizm amacıyla kullanıma açılmasına karar verilen bir mağaranın, hiçbir 

güvenlik önlemi almadan kullanıma açmak, ziyarete gelenlerin güvenliğini tehdit 

edeceği gibi, mağara içi yapıların kalıcı şekilde tahrip olmasına yol açar. Bu yüzden 

turizm amacıyla kullanılacak mağaralarda şu özellikler olmalıdır (Arpacı vd., 2012: 

62); 

 Korunması gerekli şekil ve canlı bulunmaması 

 Can güvenliğini tehlikeye sokacak riskler taşımaması 

 Kullanımından kaynaklanacak yerel ve bölgesel kirlenmenin 

doğmaması 

 İlginç mağara içi şekil ve yapılara sahip olunması 
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 Mağaranın fiziki yapısının, insanların rahatlıkla gezmelerine olanak 

verecek boyutlarda olması 

 Ana yollar ve büyük yerleşim yerlerine yakın olması 

 Mağara yakınında destek ünitelerin kurulabileceği veya çevre 

düzenlemesinin yapılabileceği yeterli arazinin bulunması 

gerekmektedir. 

Ülkemiz dünya üzerindeki çoğu ülkeye göre sahip olduğu yer şekilleri 

sebebiyle sahip olduğu mağaraların sayısının yaklaşık 40.000 adet olduğu 

öngörülmektedir. Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik 

nitelik olan karstik alanlar ülkemizde Batı ve Orta Toros Dağlarında (Muğla, 

Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, İçel ve Adana ) yer almaktadır. 

Türkiye'nin en uzun ( Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası, 16 km) ve en 

derin mağaraları (Anamur'un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni, 1880m) bu dağ kuşağı 

üzerindedir (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html). Ancak 

gerekli adımlar atılmadığından turizme açılan mağara sayısına baktığımız zaman 

Türkiye diğer ülkelere göre gerilerde yer almaktadır. Dünyada turizme açılan mağara 

sıralamasına bakıldığında ABD 229 mağara ile birinci sırada yer alırken, Fransa 114 

mağara ile ikinci sırada, Japonya 93 mağara ile üçüncü sırada yer almıştır. Ülkemiz 

ise turizme açık olan 33 mağara ile onuncu sırada yer almaktadır (Arpacı vd., 2012: 

62). 

 

1.2.10. Av Turizmi 

Av turizmi, yaban hayatı kaynaklarının belli kurallar çerçevesinde yerli ve 

yabancı avcıların kullanımına sunulmasını, bu şekilde yöre ekonomisine ve turizmine 

katkıda bulunulmasını hedefleyen etkinlikler olarak tanımlanabilir (Ukav, 2012: 4).  

Av turizmi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avcılık,  doğaya dönüş özlemi 

içinde olan insanların stresten uzak bir şekilde monoton hayat tarzından uzaklaşarak 

gereksinimleri gidermektedir (Şafak, 2003: 135). 

 

Ülkemizde av turizminin geçmişine baktığımız zaman; yerli ve yabancı 

avcıların kural tanımaksızın 1950 li yıllarda avlanmaya başlamış olduğu ve 1975 li 



 
 

14 
 

yıllara kadar birçok av hayvanını avlamaya devam ettikleri görülmektedir. 1977 

yılına gelindiğinde ise avcıların seyahat acenteleri aracılığıyla belli bir bedel 

ödeyerek avlanabilmeleri için düzenlemeler yapılarak yaban domuzu avı ile 

uygulama başlatılmıştır (Demir vd., 2012: 28).  

 

Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü, ormanları ve yaban hayatı bakımından 

av turizminin yapılmasına ve gelişmesine elverişli konumdadır. Ülkemiz 

ormanlarında düzenlenecek av turizmi için, 4915 sayılı  "Kara Avcılığı Kanunu" ve 

bu kanuna dayanılarak çıkartılan 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan "Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına 

ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 6831 sayılı "Orman Kanunu" 

hükümleri kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir 

(http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9874/av-turizmi.html). 

 

1.2.11.  Kış Turizmi 

Dünyada kış turizmi dağlık alanlarda yaşayan insanlar tarafından ulaşım aracı 

olarak ortaya çıkmıştır (Doğaner, 1997: 34) Alp dağlarına sahip Avrupa ülkeleri 

dağlık bölgelerdeki insanların göçlerini durdurmak için kış turizmini geliştirmişlerdir 

(Mursalov, 2009: 21). Türkiye’nin kış turizminin ilk ortaya çıkması Sarıkamış’ta 

eğitilen Rus askeri keşif birliklerinin ulaşım amacıyla kayağı kullanmasıyla 

olmuştur. Türk askeri birliklerini eğitmek amacıyla 1914 de Avusturya’dan getirilen 

iki teğmen Türkiye‘de uzun zaman kalmış, böylelikle kayak ilk defa Türkiye yurt 

savunması için kullanılmıştır (Doğaner, 1997: 34). Çalışmamızın asıl konusu olan kış 

turizmi alternatif turizm türlerinden biridir.  

 

1.2.11.1. Kış Turizm ve Kış Turizmiyle İlgili Kavramlar 

 

Kış turizmi, eğimli ve karlı bölgelere yapılan seyahatların yanında yeme-içme, 

konaklama, kar sporları ve eğlence aktivitelerinin olduğu bir turizm türüdür (Oktayer 

vd., 2007: 141). 
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Kış turizmi genellikle dağların karla kaplandıktan sonra gerçekleştiği sportif 

yönü ağır basan bir turizm çeşididir (İlkin ve Dinçer, 1991). 

 

Kış sporları, karlı ve buzlu bölgelerde, bireysel veya grupla yapılabilen, hobi 

ya da yarışma amaçlı gerçekleştirilen spor uygulamalarıdır. Dağ sporları, Dağlık 

bölgelerde bireysel ya da grupla sportif amaçla yapılan gezi, yürüyüş, tırmanma, 

avlanma gibi doğaya dayalı faaliyetlerin tamamını içeren bir spor dalıdır. Dağ 

turizmi, Dağlık bölgelerde gerçekleştirilen dağcılık, yürüyüş, avlanma vb. etkinlikleri 

içerisine alan bir turizm türüdür (Demir, 2000: 8). 

 

 İnsanların gelir düzeylerindeki artış, boş zamanlarının çoğalması, ulaşım, 

altyapı, bilgi ve teknolojideki gelişmelerin yanında insanların merak ve gezme 

isteklerinin artması turizm faaliyetlerine itici bir kuvvettir. Tüm bunlar turizm 

taleplerinde artışın görülmesine neden olmuştur. 

 

Bazen iş yoğunlukları, sağlık nedenleri, yüksek sıcaklık yada yaz mevsiminde 

turistik işletmelerin yoğun kullanılması neticesinde oluşan çevre kirliliği (deniz, 

toprak, hava, su, gürültü, kalabalık) vb. nedenlerle yaz aylarında tatile 

çıkılamayabilir. Yaz aylarında turizm faaliyetlerinde bulunamayanlar ve tercihini kış 

mevsiminde de kullanmak isteyenler  tarafından kış turizmine  turistik talepler 

görülür.  Bu nedenle değişen turist taleplerini karşılayabilmek için turistik üründe 

farklılaştırmaya gidilmelidir. Böyle bir zihniyetle turizm payının arttırılması 

sağlanabilir. 

 

Kitle turizmi ve bununla ortaya çıkan deniz-kum-güneş üçlüsü mevsimsel 

özellik göstermektedir. Fakat kış turizmi, turizm faaliyetlerini yılın 12 ayına yaymak 

açısından önemli bir faktördür (Yıldız ve Kaya, 2016: 51). 

 

Kış turizmi; temiz dağ havası alma, doğada vakit geçirme ve sportif 

etkinliklerde bulunma fırsatı sağlar. Kış turizminin temelinde kayak alışkanlığı vardır 

ve gelişmesinin nedeni kayaktır. Fakat kış turizmi sadece kayaklı sınırlı değildir. 

Doğa araştırmaları, tırmanma, yürüyüşler, kayak- snowboard gibi kış sporlarını, 

çeşitli eğlence ve animasyon programlarını bünyesinde barındıran, konaklama, 
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ulaşım hizmetleri veren,  insanların ruhen ve bedenen rahatlamalarını sağlayan bir 

turizm türüdür. Doğa turizmi, yayla turizmi, dağ turizmi, kongre turizmi, kültür 

turizmi gibi alternatif turizm türleriyle yakından ilişkili olan  ve çeşitli spor 

müsabakaları, gençlik kampları gibi etkinlikler için de kullanılabilen bir turizm 

faaliyetidir (Mursalov, 2009: 16). 

 

Kış turizminin alışagelmiş sezon dışında da uygulanabiliyor olması onu önemli 

ve özel kılmaktadır. 2012 yılından bu 80 ülkede, 2110 civarında kış turizm merkezi 

ve yaklaşık 400 milyon  turist olduğu söylenilebilir (Tanfer vd., 2015: 347). 

 

Bir araştırmaya göre kış turizmi etkinliğinde bulunan bir turistin tek gecelik 

konaklamasında yaz mevsimine kıyasla kışın %37 daha fazla harcama yaptığı 

görülmüştür. Bu durum kış turizminin elverişli olduğu alanlarda turizmin daha ileri 

bir ekonomik şansının olduğunu göstermektedir (Koşan, 1994; Katkat ve Mızrak, 

2006: 34). 

 

Ülkemizde dağlar Alp-Himalaya orojenezi sonucunda oluşmuştur. Kuzey 

Anadolu ve Toros Dağları bu şekille oluşmuştur. Türkiye yer şekillerinin kış 

turizmine uygun yüksek dağlara sahip olması, tarihi, doğal ve kültürel çekicilikleri 

aynı anda dört mevsimin yaşanabiliyor özelliğine sahip olması gibi nedenlerle ciddi 

bir kış turizmi potansiyeline sahiptir. Henüz bu potansiyel yeterince 

değerlendirilemese de her yıl dünyanın her yerinden çok sayıda turist gelmektedir.    

(Çakıcı  vd., 2014: 75).  

 

Son zamanlarda bu alanlarda yapılan yatırımlar artmakta, kış turizminde 

ilerleme sağlanmıştır. Orta büyüklükte birçok kayak merkezi inşa edilmiş hizmete 

açılmıştır. 2000 yılında 20 kayak merkezi varken, bugün ülke genelinde 40’ dan fazla 

kayak merkezi bulunmaktadır. Ve kış turizmi potansiyeli taşıyan 50 yeni alan 

belirlenmiştir (Vanat, 2016: 203).  2023 Turizm Strateji Planında kış turizm 

merkezlerinde  yatak kapasitesinin 78.645 e çıkarılması hedeflenmektedir (Tanfer 

vd., 2015: 347). 
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1.2.11.2. Kış Turizminin Avantajları 

 

Kış turizmiyle beraber dağlık, engebeli arazilere yatırım yapılarak 

geliştirilmekte, bölge halkına istihdam sağlanmaktadır.  Sezonluk çalışan turizm 

personellerinin yaz mevsimi dışında iş bulmasına yani; sürekli istihdam edilmelerine 

olanak sağlamaktadır (TURSAB, 2014). Ekonomik açıdan gelişmemiş bu bölgelerde 

kalkınma sağlanması, insan göçünün durdurulması bakımından önemlidir. Genel 

olarak buda ülke ekonomisine katkı sağlar.  

 

Yapılan bu yatırımlar sayesinde diğer işlemelere de girdi sağlanarak ekonomi 

hareketlik kazanır. Turizmle beraber devlet geliri artar. Kış turizmi alt yapının 

gelişmesine olanak sağlar (Mursalov, 2009: 22-23). 

 

Gelir seviyelerindeki yükselme kış turizmine katılımı arttırmakta, bununla 

beraber  yöre halkının gelir seviyesinin yükselişinde kış turizm büyük bir payı vardır 

(Şebin vd., 2010: 21). 

 

1.2.11.3. Kış Turizminin Dezavantajları 

 

Öte yandan diğer turizm aktiviteleri içerisinde en yüksek maliyet, büyük 

yatırımlar ve devlet teşvikleri gerektiren yatırım yapıldığında ise yüksek gelir 

sağlayan turizm türlerinden biridir. 

 

Yükseltinin fazla olduğu dağlık  bölgelerde alt yapının geliştirilmesi zordur ve 

turistik işletme kurulumu için daha fazla yatırım gerektirir (Daştan vd., 2016: 405). 

Belirli bir yükseklikte tesis kurmak, bu tesisin kalitesinin devamlılığını sağlamak, 

karlı eğimli arazide karayolunun açık bulunmasını sağlamak ve havayolu 

hizmetlerinin yerine getirilmesi özveri ve maliyet gerektirir (İncekara, 1998).  

 

1.2.11.4. Kış Turizmini Etkileyen Faktörler 

 

Kış turizmi kayağın ön planda olduğu bir turizm çeşidi olduğundan yüzey 

şekilleri oldukça önemlidir. Kayak için, kar yağışı alabilecek yüksek alanlar 

bulunmalıdır (Doğaner, 1997: 23).  
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Bol kar yağışı alan ve kış sporları yapmaya elverişli olan yerler turistik 

çekiciliğe sahiptir. Kış tatilcileri kar yağışının çok olduğu ve karın uzun süre kaldığı 

turistik bölgeleri tercih ederler (Katkat ve Mızrak,  2006: 33). 

 

Kış turizmi için en önemli etmenlerinden biri yeterli ölçüde kar alınması, kar 

kalınlığının en az 1 m olması ve karın yerde kalma süresinin 120 günü aşmasıdır. Bol 

kar yağması, kar kalınlığı, karın yerde kalması enleme, karasallığa ve yüksekliğe 

bağlıdır. Karasallığın fazla olduğu, yüksek basınca sahip dağlar fazla kar 

görmektedir. Kar yağışının devamlı olması halinde, kar kalınlığı ve karın yerde 

kalma süresi artar. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşer ve karın erimesi güçleşir. 

Yüksek dağlarda daha fazla kar bulunur. Bu yüzden yüksek dağlarda bulunan 

pistlerde karın yerde kalma süresi daha fazladır. Türkiye de yükseklik çoğaldıkça 

batıdan doğuya, güneyden kuzeye kar yağışı ve karlı gün sayısı artar. Yurdumuzda 

en fazla kar yağışının görüldüğü yer Doğu Anadolu Bölgesinin özellikle kuzey doğu 

kesimidir (Doğaner, 1997: 29). 

 

Fakat iklim değişikliği hayatın her alanında olduğu gibi, bir hizmet türü olan 

turizmi de etkilemektedir. İklim değişikliği alternatif turizm türlerinin önünde en 

önemli tehditlerden birisidir. Kitle turizminin yanı sıra alternatif turizm türleri de bu 

iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Temeli kar yağışına bağlı olan kış turizmi 

bunların başında gelmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığının 2007 de yayınladığı 

İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildiriminde kar yağışlarında azalmaların olduğunu 

bildirmiştir (Zeydan ve Sevim: 2008: 156). 

 

Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar, deniz seviyelerinde artışa, su 

kaynaklarında azalmalara, kuraklıklara neden olmaktadır ve bu kıyı turizmini 

olumsuz etkilemektedir (Giles ve Perry, 1998: 75-80). 

 

Kar yağışının, kar kalınlığının ve karın yerde kalma süresinin azalması kış 

turizmini olumsuz etkilemektedir. (Harrison, Winterbottom ve Johnson, 2005). Bir 

kış turizmi tesisi için, doğal kar kadar yapay kar yapabilme imkânlarına ve 

potansiyeline sahip olması tesisin sezonu erken açma avantajına sahip olması için 

önemlidir ( Demiroğlu, Turp, Öztürk ve Kurnaz, 2016: 6). 
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Kar kayağı yapılabilmesi için “Uluslararası Kayak Federasyonları Birliği’nin” 

belirlemiş olduğu kurallara uyulması gerekir. 3000 metreden yüksek yerler kayak 

açısından uygun değildir. Düz ve eğimli arazide “kuzey disiplini”   1650 metreye 

kadar olan yükseklikte yapılmaktadır. Türkiye’de ortalama yükselti 1131 metredir 

(Doğaner, 1997: 23). 

 

Kayak için lift, teleferik, tele-ski, tele-siege olması gereken önemli 

unsurlardandır. Teleferik kayak yapmayan turistler için, lift, tele-ski ve tele-siege 

snowboardçular ve kayakçılar için gereklidir. Ayrıca buz pateni yapanlar için geniş 

buz pateni alanları, gezi amaçlı motorlu kızaklar, kısa mesafeler için doğal kızaklar 

bulunmalıdır (Emil, 2004: 2). 

 

Kış turizmi merkezleri için; kayak alanlarının, mekanik tesislerin, pistlerin 

bulunduğu yerler kadar konaklama ve eğlence hizmetlerinin verildiği tesislerin 

yerleri önemlidir. Birbirinden ayrı fakat günlük ulaşım mesafesinde olması gerekir. 

Bu yüzden Türkiye’de konaklama tesisleri platolar üzerinde kurulmaktadır (Doğaner, 

1997: 28).  

 

Tesisisin yerleşim merkezinde bulunan otopark, konaklama birimleri, kayak 

pisti kayakçıların yürüme mesafelerine uygun olması gerekir (Demir, 2000: 32). Bir 

diğer önemli husus kış turizm tesislerinin türleri farklı gelir seviyelerine olanak 

sağlayacak şekilde çeşitlilik göstermelidir. Tesisin dağcılık ve kayak uygulamaları 

konusunda uzman eğitmenler bulundurması gerekir. Kayağa yeni başlamış kişiler, 

sporcular farklı kayak becerilerine sahip kişilere göre farklı özellikte pist alanları 

düzenlemeli ve çeşitlilik sağlanmalıdır. Kayak, dağcılık uygulamaları dışında çeşitli 

başka sportif uygulamalara, rekreasyon ve eğlence hizmetlerine yer verilmelidir 

(Demir, 2000: 144). 

 

1.2.11.5. Kış Turizmi ve Dağ Turizmi Arasındaki İlişki 

 

Dağcılık Federasyonları Birliği (UIAA)’ e göre dağcılık; dağların belirli bir 

noktasına yada zirveye ulaşılması için yapılan tırmanış bir spor faaliyetidir (Çakıcı 
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vd., 2014: 77). Dağcılık; doğaya dayalı içerisinde dağ yürüyüşünü ve tırmanmayı 

barındıran macera turizmidir (Pomfret, 2006: 502). 

 

Kış turizmi ile dağ turizmini birbirinden bağımsız olduğu düşünülmektedir. Kış 

turizm merkezlerinin dağlık bölgelerde bulunması, kayak sporlarının ve dağ turizm 

faaliyetlerinin buralarda gerçekleşmesi sebebiyle kış turizmi ve dağ turizmi arasında 

önemli bir bağ vardır (Uçar, 2010: 168). Kış turizmi de yaz turizmi kadar yüksek 

potansiyele ve gelir getiri güce sahiptir. Kış turizmini diğer turistik ürünlerle ve 

alternatif turizm türleriyle çeşitlendirmek gerekir. Deniz-kum-güneş üçlüsü gibi, kış 

turizmi- dağ turizmi- kültür turizmi- av turizmi- av turizmi gibi birleşmelere 

gidilmedir. Bu şekilde yoğun sezon ve yüksek rekabet sağlanacaktır (Uçar, 

2010:176). 

 

1.2.11.6. Kış Turizmi Merkezlerinde Bulunan Mekanik Tesisler 

 

Kayak alanları ve kış sporları merkezine özgü taşıma veya ulaşım araçlarıdır. 

Teleski (Askılı Taşıyıcı): Motor gücü ve direkler üzerinde dönen bir halata bağlı 

makaraya sarılı tek veya çift askılı kayakçı taşıyıcı tesislerdir.  

 

Telesiyej (Sandallı Taşıyıcı): Motor gücü ile direkler üzerinde dönen bir halata 

bağlı tek veya çift sandalyeli, 3 veya 4 kişilik sandalyeli tesislerdir. Kayaklı yada 

kayaksız insan taşıyabilen mekanik tesislerdir ve yükseklik farkı fazla olan 

yamaçlarda işletim amacıyla kurulur. 1000 metre yükseklikte, 3000 metre uzunluk 

kat edebilirler. Sporcuların güvenliği için 20 dakikanın altında taşıma süreleri vardır. 

 

Telekabin (Gondol Lift): İki veya dört kişilik kapalı kabin taşıyıcılarıdır. 

Genellikle engebeli arazilerde ve 3000 metre ’den uzun mesafelerde kullanılır. 

Telesiyeje göre hızı ve taşıma kapasitesi yüksektir. Yaz ve kış mevsimi dahil olmak 

üzere iki mevsim de kullanılabilir. Sürati 5-6 m/s dir. 

 

Dağ Treni: Büyük yatırım gerektirdiği için kış turizminin çok geliştiği 

ülkelerde kullanılan mekanik tesislerden biridir. Eğimi fazla olmayan arazilerde 

kullanılır.  
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Baby Lift: Küçükler ve yeni kayağa başlayanlar için kayak eğitimi amacıyla 

karlı zemin üzerinde, kayakçıları yukarıya doğru taşıyan mekanik tesislerdir. Bu 

tesislerin uzunluğu yaklaşık 300-350 metredir ve bu uzunluğu geçmez. Genellikle 

çok az eğimli olan zeminlerde kullanılır. Azami hızı  2,2 m/s’dir. 

 

Teleferik: Genellikle 10 kişi ile 200 kişi arasında taşıma kapasitesine sahip, 

kitle taşıma amacına dönük araçlardır. Kara ulaşımı çok sınırlı ya da mümkün 

olmayan arazilerde ve uzun mesafeler için yaz kış, hızlı ve yüksek kapasitede taşıma 

olanağı veren mekanik tesislerdir. Azami sürati 10-12 m/sn’dir (Mursalov, 2009: 20-

21; Demir, 2000: 10-11). 

 

Yapay Kar Makinaları: İklimsel değişiklikler nedeniyle kayak tesisleri 

tarafından yapay kar üreten ve sezonu erken açma avantajı sayesinde kayak tesisi 

işletmeleri için oldukça önemli olan makinalardır. 

 

Snowtrack: Snowtrack, kar ezme makinesidir. Kış turizm tesislerinde pistlerin 

veya karların ezilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bugün birçok kayak merkezinde 

kullanılmaktadır. Geceleri karlar ezilerek, sabahları kayakçılara yepyeni bir pistte 

kayma imkânı sağlamaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE KIŞ TURİZMİ 

 

2.1. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa) 

 

Uludağ konum itibariyle Bursa ilinin güneydoğusunda, Marmara Bölgesinin 

Güney Marmara Bölümünde bulunmaktadır. Batı Anadolu Dağlarının en yüksek 

doruğunu oluşturur ve 2543 m yüksekliğe sahip Marmara Bölgesinin en yüksek 

dağıdır (Doğaner, 1991:139). Uludağ’ın uzunluğu 40 km, genişliği ise 15-20 km’yi 

bulur. Bursa iline bakan dağ yamaçları kademeli, güneye Orhaneli'ne bakan tarafları 

ise düz ve daha diktir. En yüksek noktası göller bölgesinde yer alan Uludağtepe'dir. 

Oteller bölgesinde görülen yüksek tepe genelde zirve olarak algılansa da, zirve gibi 

görünen o tepenin ismi Keşiş Tepedir ve yüksekliği 2.486 m'dir. Uludağ tepe ya da 
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Karatepe (2.543 m) Keşiş Tepenin 5 km güneydoğusunda bulunur. Dağın kuzey 

tarafında Sarıalan, Kirazlı, Kadı, Sobra yaylaları yer alır 

(http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/uludag).   

 

Marmara bölgesinin İstanbul’dan sonra en büyük kenti Bursa’dır ve önemli 

endüstri, ticaret, tarım, turizm ve eğitim-kültür merkezlerinden  birisidir. Türkiye’nin 

üç önemli şehir merkezi İstanbul-Ankara-İzmir illeri üçgeninin merkezinde 

bulunmaktadır. (Atasoy vd., 2008: 3). İyi bir konuma sahip olması, karayolu ağının 

gelişmesi Uludağ ‘a ulaşım kolaylıkları sağlar (Doğaner, 1991: 139). Uludağ 

Bursa’nın 36 km. güneyinde yer almaktadır. 

 

 Uludağ’da kayak yapmak için en uygun dönem Aralık ve Mart aylarıdır. 

Yılda ortalama 4 ay kayak yapılabilmektedir. Kar yağışlı günler yıllık ortalama  66.7 

gündür. Kar ile örtülü gün sayısı yıllık ortalama 179,2 gündür. 

 

12 si kamu kuruluşuna, 15 i özel sektöre ait toplam 27 konaklama tesisinde 

3000 in üzerinde yatak kapasitesi bulunmaktadır. Alışveriş merkezleri, yeme içme-

eğlence yerleri, sağlık ocağı hizmet vermektedir. Kayak malzemeleri satış, kiralama 

ve kayak hocalarından ders alma hizmetleri mevcuttur.  Uludağ kayak merkezinde; 

12 tele-ski, 7 telesiyej ve 1 gondola olmak üzere toplam 20 tane mekanik sistem 

bulunmaktadır. Ayrıca tesiste 18 farklı pist mevcuttur. 

 

Uludağ kayak merkezi Alp ve Kuzey disiplini ile “Tur Kayağı” ve 

“Helikopterli Kayak” uygulamaları bakımından uygun coğrafya şartlarına sahiptir. 

Kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktiviteleri de 

yapılabilmektedir (http://www.uludaginfo.com/uludag-pist-bilgileri/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uludaginfo.com/uludag-pist-bilgileri/
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Resim 1: Uludağ Kayak Merkezi 

 

Kaynak: http://www.gezenek.com/mekan/uludag-kayak-merkezi 

 

1.3.  Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu) 

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Bolu şehrine 54 

km uzaklıkta,  Batı Karadeniz bölgesinde, Köroğlu dağları üzerinde bulunmaktadır. 

Kartal kaya Kayak Merkezi Alp disiplini kayak ve Tur kayağı için çok uygun 

koşullara sahiptir.  

 

Kartalkaya Kayak Merkezinin kayılabilen alanı 1850 - 2200 metre yükseklik 

kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bölge yarı ılıman bir iklime sahip olup Kartalkaya 

Kayak Merkezi ve çevresi çam ormanlarıyla kaplıdır. Hakim rüzgar yönü batı - 

kuzeybatıdır. 

 

Kartalkaya kayak merkezinde 2 adet telesiyej, 6 adet tele-ski ve 3 adet baby lift 

olmak üzere toplam 11 lift bulunmaktadır. Mekanik tesiste toplam taşıma kapasitesi 

6000 kişi/saattir (http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/kartalkaya/cografi-

bilgiler). Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak için en uygun zaman Aralık ve Mart 

dönemidir (Emil, 2004: 2). 

 

 

 

http://www.gezenek.com/mekan/uludag-kayak-merkezi
http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/kartalkaya/cografi-bilgiler
http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/kartalkaya/cografi-bilgiler
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Resim 2: Kartalkaya Kayak Merkezi 

 

Kaynak: https://seyahatdergisi.com/kartalkaya-kayak-merkezi- 

 

1.4.  Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum) 

Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum şehir merkezine 4 kilometre, Erzurum 

havalimanına yaklaşık 30 dakika uzaklıktadır. Kayak merkezi yılın 150 günü karla 

örtülüdür ve kış sporları aralık ayından nisan aylarına kadar devam ederken, yüksek 

kesimlerde mayıs ayını bulmaktadır. Kayak merkezinin şehir merkezine yakın 

olması, “toz kar“ kalitesine sahip olması, kayak sezonunun uzun olması önemli bir 

avantaj sağlamaktadır (Şebin vd., 2010: 20). 

 

Palandöken Kayak Merkezinin saatte 4500 kişi kapasiteli 5 adet telesiyeji, 

Saatte 300 kişi kapasiteli 1 adet teleskisi, 1800 kişi kapasiteli 2 adet baby lift, saatte 

1500 kişi kapasiteli 1 adet gondol lifti bulunmaktadır 

(https://www.palandokenotel.com.tr/palandoken-kayak-pistleri).  

 

Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun ve dik pistleri arasında yer alır. 

Büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından 

tescilli iki piste sahiptir ve pistlerinin aydınlatılarak  gece kayağı dahil gün boyu 

kayak yapılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca 11 dalda 57 ülkeden yaklaşık 3500 

https://seyahatdergisi.com/kartalkaya-kayak-merkezi-
https://www.palandokenotel.com.tr/palandoken-kayak-pistleri
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sporcunun katıldığı 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihlerinde ‘Dünya Üniversiteler Arası 

Kış Oyunları’ Erzurum Palandöken’de düzenlenmiştir. 

 

Resim 3: Palandöken Kayak Merkezi 

 

Kaynak: https://gezimanya.com/GeziNotlari/palandoken-kayak-merkezi 

 

1.5.  Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)  

 

Ilgaz Dağları Orta Karadeniz’de Kastamonu ve Çankırı illeri arasında bulunur. 

2587 metre ile en yüksek zirvesi Büyük Hacet Tepesi, 2546 metre ile Küçük Hacet 

Tepesi ikinci zirvesidir. Kastamonu- Çankırı Ilgaz Kayak Merkezinin Çankırı Ilgaz 

bölümünde 1200 metre uzunluğunda kayak pisti, 900 metre uzunluğunda telesiyej 

tesisi ve toplam iki otel mevcuttur. Kadınçayırı-Yıldıztepe mevkiinde ise 2 adet 

kayak pisti, telesiyej tesisi ve iki otel mevcuttur. Telesiyej tesisinin uzunluğu 1,546 

metredir. 2500 metre uzunluğunda olan Dikmen kayak pisti siyah zorluk derecesine 

sahiptir ve Samanyolu kayak pisti ise 4950 metre uzunluğunda yeşil zorluk 

derecesine sahiptir. 600 metre uzunluğunda babylift, kayak odası ve iki adet 

kafeterya mevcuttur ( Dağdeviren vd., 2017: 508-511). 

 

 Ilgaz Dağı – Küre Dağları bölgesine kar yağışı aralık ayı ortasında başlıyor ve 

nisan ayı ortasına kadar devam ediyor. Kayak sezonu aralık ayı ortası ile mart ayı 

sonu arasında devam etmektedir. Genellikle Ilgaz Kayak Merkezi’nde ve pistlerde sis 

https://gezimanya.com/GeziNotlari/palandoken-kayak-merkezi
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oluşur ve pistte inişler yavaşlar (http://www.gunaydingezginler.com/kayak-

merkezleri/ilgaz-daglari-milli-parki-ve-kayak-merkezi).  

 

1.6.  Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya) 

 

Saklıkent kayak merkezi, Antalya şehir merkezine 53 kilometre uzaklıktadır. 

Torosların Beydağları kısmında Bakırlı dağının kuzey yamacı üzerine kurulmuştur. 

Kayak merkezinde tesisler 1915 metre dolaylarında bulunur (Doğanay ve Zaman, 

2002: 151). 

 

Saklıkent Kayak Merkezi, Akdeniz e ve ekvatora en yakın, ılıman iklimiyle 

sıcaklığın en yüksek olduğu tesislerden birisidir. Aralık ve nisan aylarında yılın 

yaklaşık 5 ayı, 120 gün kaliteli kar bulma imkânı vardır. Yılın 50-60 günü güneşlidir. 

Ortalama kar kalınlığı 100 – 200 cm olup, zirvede zaman zaman 4 metreyi bulur. 

 

Kayağa ve snowboarda yeni başlayanından profesyonel kayakçılara kadar 

herkese keyifli kayak imkânı sağlayan pistlere sahiptir. 

(http://www.saklikent.com.tr/saklikent-kayak-merkezi/menu/tr/6/pistler-ve-telesej). 

Pistler amatör, orta derecede ve profesyonel kayak yapılabilen kayakçılar için 

farklı zorluk derecelerinde sahip 3 pist bulunmaktadır. Günlük gelen misafirler için 

kızak pisti de mevcuttur. 

 

Pistlerin ortalama eğimi %35-40 civarındadır. Tesislerde 2 adet teleski (240 

kişi/saat ve 340 kişi/saat kapasiteli biri 750 m. ve diğeri 850 m. lik), 1 adet telesiyej, 

2 adet bayb lift bulunmaktadır. 120 yatak kapasiteli üç konaklama tesisi 

bulunmaktadır (Sarı, 2008: 24). 

 

Saklıkent kayak merkezi, her yıl, 1-2 Mart Ulusal Kayak Yarışması, 9-10 Mart 

Saklıkent Kayak ve Snowboard Şenlikleri, Golden Snow Fest etkinliklerine ev 

sahipliği yapar. Bu etkinlikler devam ederken, şehir merkezinde Cumhuriyet 

meydanından sürekli, ücretsiz belediye otobüs seferleri imkanları mevcuttur 

(Doğanay ve Zaman, 2002: 157). 

 

 

http://www.gunaydingezginler.com/kayak-merkezleri/ilgaz-daglari-milli-parki-ve-kayak-merkezi
http://www.gunaydingezginler.com/kayak-merkezleri/ilgaz-daglari-milli-parki-ve-kayak-merkezi
http://www.saklikent.com.tr/saklikent-kayak-merkezi/menu/tr/6/pistler-ve-telesej


 
 

27 
 

1.7.  Davraz Kayak Merkezi (Isparta) 

 

Davraz Kayak Merkezi, Isparta şehir merkezinin 26 kilometre 

güneydoğusunda, 2635 metre zirve yüksekliğine sahip dağ kütlesi üzerinde bulunur. 

Davraz Kayak Merkezi, kayak dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasına imkân 

sağlaması, Antalya’ ya yakınlığı nedeniyle avantaja sahiptir (Isparta Davraz Dağı – 

Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, 2011: 1). 

 

 Davraz kayak merkezine kış mevsiminde yoğun ilgi görülmektedir. Kar aralık 

ayı başından nisan ayına kadar devam etmektedir. Yaz mevsiminde ise Akdeniz 

Bölgesi 2. Lig futbol kulüpleri tarafından kamp kurulmaktadır (Ceylan, 2009: 210). 

 

 Mekanik Tesisler Kayak merkezinde saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 m ve 

saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 m uzunluğunda 2 adet telesiyej, ayrıca saatte 800 

kişiyi taşıyabilen 624 m uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’ er metrelik 2 

adet babylift vardır. 1211 m uzunluğundaki birinci telesiyej, iki kişilik iskemlelidir 

ve 1674 metrede başlayıp, 1961 metrede sona ermektedir. 936 m uzunluğundaki 

ikinci telesiyej ise, iki kişilik iskemlelidir ve 1961 metrede başlayıp, 2150 metrede 

sona ermektedir. Kayak Merkezinin 3. mekanik tesisi olan 624 metrelik T-Bar ile de, 

1961 metreden 2150 metre ye kayarak çıkılabilmektedir 

(http://www.davrazkayakmerkezi.org/Davraz8_Hakkimizda). 

 

1.8.  Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 

 

 2634 metre yüksekliğinde Çamurludağ üzerine inşa edilmiş olan tesis Kars’ın 

Sarıkamış ilçesindedir. Tesis Kars Havaalanına kilometre, şehir merkezine 60 

kilometre uzaklıktadır.  Kayak yapılan bölüm 2100-2634 metre yükseklikte bulunur. 

Kars Sarıkamış Kayak merkezi çamlar arasında kayak imkanı sağlar ve 5 etaplı piste 

sahiptir (Emil, 2004: 6). 

 

  Yılın 57 günü kar yağışı alabilen Sarıkamış’ta 141 gün kar yerde kalabiliyor 

ve normalde kar kalınlığı 1,5 metreyi buluyor. Sarıkamış kayak merkezi, çamlar 

arasındaki kayak imkânı sunuyor. Ayrıca Kars Sarıkamış Kayak Merkezi kar kalitesi 

açısından önemlidir dünyada sadece Alplerde ve Sarıkamışta bulunan “kristal kar” a 

http://www.davrazkayakmerkezi.org/Davraz8_Hakkimizda
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sahiptir. Sarıkamış’ta kayak için en uygun zaman aralık-mart arasıdır 

(http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/sarikamis).  

 

 Tesiste toplam 312 oda ve 711 yatak kapasiteli 5 adet turizm tesisi (bir adet 5 

yıldız standardında ve bir adet 4 yıldızlı, iki adet 3 yıldızlı ve bir adet de apart otel) 

bulunmaktadır. Yatak kapasitesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgeli 3 

adet turizm tesisinin hizmete açılmasıyla ile kısa zamanda 1000 yatak kapasitesine, 

plan hedefinin (7.800 yatak kapasiteli 52 adet turizm tesisi ve 975 yatak kapasiteli 28 

adet pansiyon) gerçekleşmesi durumunda 8.775 yatak kapasitesine ulaşılması 

hedeflenmektedir. Sarıkamış ilçe merkezinde bulunan tesisler de dâhil edildiğinde 

yatak kapasitesi 982 iken inşası devam eden yatırımların da tamamlanmasıyla 

yaklaşık 1.300’ e ulaşması hedeflenmektedir).Toplam 3.400 kişi kapasiteli ve 4.729 

metre uzunluğunda 3 adet mekanik tesis hattı ile 22.100 metre uzunluğunda 9 adet 

kayak pisti mevcuttur (Çalışkan, 2014: 46). 

 

1.9.  Zigana Kayak Merkezi(Gümüşhane) 

 

Zigana Kayak Merkezi Gümüşhane’nin Torul İlçesi Zigana Köyünde 

bulunmaktadır. Merkez, 2032 metre yüksekliktedir (Acuner, 2015: 71).  Kar kalınlığı 

normal 100-150 santimetreyi bulmaktadır (İTO, 2004: 8). Kayak pistinin genişliği 

100-200 metre ortalama meyil yüzde yirmidir  (Acuner, 2015: 72). Kayak sezonu 

aralık ayında başlayıp nisan aylarına kadar devam etmektedir. Zigana Kayak 

Merkezinde bir kayak evi, bir adet tele-ski ve baby-lift vardır ( Emil, 2004: 6). 

 

1.10.  Elmadağ Kayak Merkezi (Ankara) 

 

 Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara’ ya 26 kilometre uzaklıkta Elmadağ 

İlçesinde bulunur (http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/TR,153189/elmadag-kayak-

merkezi.html). Elmadağ’ın yükseltisi 1850 metre kadardır. Kayak sezonu Ocak ve 

Mart aylarıdır ve karasal iklim hakimdir. Karın yerde kalma süresi yaklaşık 105 

gündür.  Kar kalınlığı yaklaşık 30-60 santimetre kadardır (Emil, 2004: 5). 

 

http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/sarikamis
http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/TR,153189/elmadag-kayak-merkezi.html
http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/TR,153189/elmadag-kayak-merkezi.html
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 Elmadağ Kayak Merkezi’ inde 650 metrelik bir kayak parkuru mevcuttur. 

Ayrıca 300 ve 650 metrelik 2 adet teleski bulunmaktadır. Lokanta ve kafeterya ve 

dağ evinin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların kendi çalışanları için yaptırdıkları 

tesisler de bulunmaktadır (https://www.kulturportali.gov.tr). 

   

1.11.  Bitlis Merkez Kayak Merkezi 

Bitlis ili , Doğu Anadolu Bölgesinde, Diyarbakır – Tatvan – Van karayolu 

üzerinde yer almaktadır ve Van gölünün yaklaşık 25 kilometre güneydoğusundadır. 

Bitlis’in kendisi kayak merkezidir (http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/bitlis). 

Kış mevsiminde sürekli kar yağışı alan Bitlis’de kar kalınlığı yaklaşık 100-200 

santimetredir. Kayak mevsimi Aralık aylarından nisan aylarına kadar devam eder 

(Emil, 2004: 5). 

 

 Merkezin Pist uzunluğu 700 metredir, bir adet teleski ve konaklama tesisi ve 

telesiyej ile üst ve alt istasyon bulunmaktadır.. İklim ve pist özellikleri kış sporlarına 

uygundur. Fakat, pist kısa olması ve bitiş yerinde yerleşme alanlarının  bulunması 

elverişsizdir. Ayrıca Bitlis kentinde  Sapgör (Dideban) Kayak merkezi,  Nemrut Dağı 

Kayak Merkezi,  Rahva Kayak Merkezi bulunmaktadır. (Bitlis İli  Doğa Turizmi 

Master Planı, 2013 – 2023: 49). 

 

1.12. Bolkar Kayak Merkezi (Erzincan)   

 Bolkar Kayak Merkezi, Erzincan’a 40 kilometre uzaklıkta Bolkar Dağları 

üzerine kurulmuştur. Aralık ve nisan aylarında kayak sezonu devam eder. Kar 

kalınlığı yaklaşık  60-100 santimetredir (Emil, 2004: 6). 

 

 Pist uzunluğu 1100 metre, pist genişliği yaklaşık 100-200 metre ve ortalama 

meyil % 20 olup parkur orta-zor düzeydedir. Pisti işleten özel idare olduğu için 

devlet işletme sistemi vardır. 1050 metre uzunluğunda, 1200 kişilik bir teleski ve 300 

metre uzunluğunda baby-lift (çocuk lifti) bulunmaktadır. Konaklama olarak Erzincan 

Merkezindeki otellerden faydalanılır. (https://www.turizm.com.tr/harita/206-kayak-

merkezleri/459-erzincan-bolkar-kayak-merkezi). 

 

https://www.turizm.com.tr/harita/206-kayak-merkezleri/459-erzincan-bolkar-kayak-merkezi
https://www.turizm.com.tr/harita/206-kayak-merkezleri/459-erzincan-bolkar-kayak-merkezi
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1.13. Bingöl Yolaçtı (Kurucadağ)  Kayak Merkezi (Bingöl) 

Yolçatı Kayak Merkezi Bingöl şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta 

havaalanına ise 32 kilometre uzaklıktadır. Yolçatı kayak merkezinin güneye bakan 

yamaçlarda bulunması sebebiyle kayak aralık ayında başlayıp mart ayına kadar 

ortalama iki ay yapılabilmektedir. Profesyonel kayakçılar ve acemiler için pistler 

bulunmaktadır. 58 yatağı bulunan  belediye işletme belgeli bir kayak evinin, bir adet 

950 metre  pisti ve teleski sistemi bulunur ( Yıldız ve Kaya, 2016: 54). 

 

1.14. Bozdağ Kayak Merkezi (İzmir Ödemiş) 

 Kayak merkezi, İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde Bozdağı üzerine kurulmuştur. 

2159 metre yükseklikte olan Bozdağ, İzmir’ e 110 kilometre mesafededir. 

 

Kayak için karın en uygun olduğu dönem aralık ve mart ayları arasındadır. 

Tesis içerisinde, üç adet kayak parkuru, 10 adet doğal pist, 2 adet teleski ve 1 adet 

telesiyejin yanı sıra restoran, otel gibi işletmeler mevcuttur. Ayrıca 22 adet bungalov, 

12 otel odası bulunmaktadır (Emil, 2004: 7). 

 

1.15. Hazarbaba Kayak Merkezi (Elazığ) 

 Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde bulunan tesis merkeze 30 kilometre uzaklıktadır. 

Havaalanına 22 kilometre uzaklıktadır. Tesis, Hazarbaba Dağı üzerine inşa edilmiştir 

ve Hazarbabadağı’ nın zirvesi 2347 metre yüksekliktedir. Kayak sezonu aralık 

ayından mart ayına kadar devam etmektedir. 1100 metre telesiyeji ve mekanik 

tesisler standartlara uygundur (http://elazigkulturturizm.gov.tr/TR,58579/hazarbaba-

kayak-merkezi.html).  

 

1.16. Konaklı Kayak Merkezi (Erzurum) 

 Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktadır 

ve Erzurum İlinin Palandöken İlçesinde bulunur. 2011 yılında Dünya Üniversiteler 

Arası Kış Oyunlarının (UNIVERSIADE) yapılması planlandıktan sonra yatırımlara 

başlanmıştır. Konaklı Kayak Merkezinde 11 adet pist, 6 adet telesiyej bulunmaktadır. 

Ayrıca kayak merkezinde farklı amaçlarla inşa edilmiş hizmet binaları mevcuttur. 25. 

http://elazigkulturturizm.gov.tr/TR,58579/hazarbaba-kayak-merkezi.html
http://elazigkulturturizm.gov.tr/TR,58579/hazarbaba-kayak-merkezi.html


 
 

31 
 

Dünya Üniversite Kış Oyunlarında bunlarda faydalanılmıştır (Altaş vd., 2015: 347-

358). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAYSERİ KIŞ TURİZMİ 

 

3.1. Kayseri Hakkında Genel Bilgiler 

 

 Kayseri ili yer şekilleri, coğrafi konumu, sosyo-kültürel yapısı gibi 

özellikleriyle ve doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ülkemiz için önemli bir yere 

sahiptir. Büyük bir geçmişe sahip bir yerleşim merkezi olan Kayseri, farklı farklı 

kültürlere ev sahipliği yapması sebebi ile  “kültür beşiği” konumundadır (Deniz ve 

Atışman, 2017: 56).  

 

 Tüm bu sebeplerden Kayseri kış turizmi potansiyelini tek başına ele almak 

yanlış olacaktır. Çünkü Kayseri bunca geçmişi olan ve farklı kültürlere ve tarihlere 

ev sahipliği eden ülkemizin doğusuyla batısı arasında bir geçiş noktası 

konumundadır. Bu konumu sayesinde diğer özelliklerinin yanında kış turizmi 

konusunda da daha çok tanınmasına ve tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. Bir 

sonraki bölümde Kayseri’nin tarihsel gelişimi, coğrafyası ve diğer kültürel 

özellikleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 

3.1.1. Kayseri’nin Tarihsel Gelişimi 

 

Kayseri ilinin tarihsel gelişimine baktığımız zaman , tarihinin çok eskilere 

dayandığı görülmektedir. Kayseri çevresinde bilinen en eski yerleşim yeri, bugün ki 

şehre yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan “Kültepe Höyüğü”dür. Bu höyükte 

bulunan Kaniş, o günkü Kayseri’nin başşehri olup M.Ö 2800 senesinden Helenistik 

Devirlere kadar önemini korumuş. Kaniş’in önemini kaybetmesi üzerine o dönemlerin 

kutsal dağı olan Argaios’un (Erciyes) kuzey eteğinde bulunan Mazaka isimli yerleşkenin 

ön plana çıktığını ve şehrin merkezi olduğunu görmekteyiz 

(http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html). Mazaka tarihi kayıtlara göre 

Kayseri’nin ilk adıdır. Maza, Mazaka ya da Mazakus şeklinde tarih kayıtlarında yer 

almaktadır (Baydur, 1970: 78).  
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Uzun yıllar Doğu Roma (Bizans) hâkimiyetinde kalan Kayseri hicretle birlikte 

İslam orduları için dikkat çekici bir bölge olmuş ve  Halife Muaviye zamanında 

80.000. askere Hazret-i Ubeyde bin Cerrahı kumandan tayin ederek Müslümanların 

eline geçmiş olsa da, bir süre sonra şehir, Bizans İmparatorluğu tarafından tekrar geri 

alınmıştır (Hüsrevoğlu, 2016: 4). 

 

Selçukluların Anadolu’ya girmesiyle birlikte 1067 yılında Emir Afşin Bey 

şehri fethetmiştir. 1127 yılında Danişmentlerin, 1162 yılında ise Anadolu 

Selçuklularının hakimiyetine giren şehir, Selçuklular zamanında Konya’dan sonra 

ikinci başkent olmuştur. 1244 yılında İlhanlıların saldırısına uğramış ve bir süre 

Moğol-İlhanlı valilerince kontrol edilmiştir (Kayseri İl Çevre Durum Raporu, 2013: 

9).  Sırayla Danişmendliler, Anadolu Selçukluları, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin 

Ahmed ve Karamanoğulları Beyliği'nin hâkimiyetinde kalan Kayseri şehri, 1398'de 

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir (İnbaşı, 2000: 826). 

 

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han zamanında, Gedik Ahmet Paşa 

tarafından Karamanoğulları Beyliği’ ne son verilmiş ve 1474 yılında Karaman,  

Konya ve Kayseri bölgeleri Osmanlı toprağına katılmıştır. Kayseri 1476‘ dan itibaren 

Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok Eyaletinde,  

1867 tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini 

almıştır (http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html). 

 

Kayseri, Cumhuriyetle birlikte 1924 Anayasası gereği vilayet olmuştur. 1924 

Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri’nin 1928’de Merkez, İncesu, Bünyan, 

Develi ve Aziziye(Pınarbaşı) olmak üzere, 5 kazası (İlçe), 21 nahiyesi (bucak) ve 

314 köyü vardı. Bugün ise Kayseri’nin; 16 ilçesi (Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, 

Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, 

Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü bulunmaktadır 

(http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html). 

 

 

 

http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html
http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html
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3.1.2. Kayseri’nin Coğrafi Özellikleri 

 

 Kayseri, bulunduğu coğrafi konum itibariyle doğu ile batı arasında adeta bir 

geçiş noktası özelliği taşımaktadır. Şehrin güneyinde bulunan buzul ve erimeyen 

karlarla kaplı yüksek ve turizme olanak sağlayan değerde bir dağın yer almış olması, 

farklı yönlerden gelen yolların kesişme noktasında bulunması ve su, hava şartlarının 

her çeşidini barındıran bir çevrenin ortasında yer alması Kayseri’yi önemli kılan 

özelliklerden bazılarıdır (İzbırak, 1947: 416).  Kayseri, İç Anadolu;'nun güney 

bölümü ile Toros dağlarının birbirine yaklaştığı yerde Orta kızılırmak bölümünde yer 

alır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi yozgat, batısı nevşehir, güneybatısı Niğde, 

güneyi ise adana ve Kahramanmaraş İlleri ile çevrilidir. İç Anadolu’nun yukarı 

Kızılırmak bölgesinde 340 56’ ve 360 59’ doğu boylamlarıyla 370 45’ ve 380 18’ 

kuzey enlemleri arasında yer alan Kayseri İli 16.917 kilometrekarelik yüzölçümüyle 

ülke topraklarının %2,2’lik bir bölümünü kaplamaktadır. İl merkezinin denizden 

yüksekliği 1054 metredir (http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-

yapi.html). Şehrin yarısından fazlasını (%53) ünü tarım arazileri oluşturduğundan, 

tarım önemli bir geçim kaynağı durumundadır.  

 

Tablo 1: Kayseri İl Sınırlarının Uç Noktaları  

Yönler     Uç Noktalar    Enlem (Kuzey)   Boylam (Doğu) 

Doğu 
Uzunpınar 

Pınarbaşı 
380 00’ 360 58’ 

Batı 
Derbentbaşı-

Yeşilhisar 
380 24’ 340 56’ 

Kuzey 
Alamettin-

Sarıoğlan 
380 18’ 350 52’ 

Güney Büyükçakır-

Yahyalı 
370 45’ 350 24’ 

Kaynak: http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-yapi.html 

 

 

http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-yapi.html
http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-yapi.html
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3.1.3. Kayseri Nüfus Yapısı 

 

1965 nüfus sayımında neredeyse köy nüfusunun yarısı kadar şehir nüfusu 

bulunduran Kayseri’de Türkiye’ye oranla çok hızlı bir şehirleşme yaşanmıştır. Bunda 

sanayinin gelişimi ile Kayseri’de yaşanan köyden kente yapılan göçlerin büyük etkisi 

olmuştur. 31 Aralık 2016 itibariyle 1.358.980 nüfusa sahip olan Kayseri, ülkemizin 

en kalabalık 15. ili konumunda yer almaktadır. Kayseri ilinin doğum hızı Türkiye 

ortalamasından yüksektir. Nüfus artış hızı olarak % 1,33 ile Türkiye’de 13. ve % 

87,6 lık şehirleşme oranı ile de şehirleşmenin en yüksek olduğu 9. İldir (TÜİK, 

2016). 2017 yılı nüfusuna bakıldığı zaman nüfus 17.742 artarak 1.376.722 ye 

ulaşmıştır. 

 

Tablo 2: Kayseri'nin Yıllara Göre Nüfus Değişimi (2008-2017) 

 

Kaynak: TÜİK nüfus tahminleri, 2000-2006, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 

2007-2017 
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3.1.4. Kayseri Ekonomik Yapısı 

 

İldeki imalat sanayisinin gelişmesine katkı sağlayan en önemli nokta, 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devlet eliyle yapılan kamu yatırımlarıdır. 1920 

lerin sonlarında demiryolu ve elektrik santralı yapılmış, yine aynı yıllarda tank, uçak 

gibi savaş araçlarının montajını ve onarımını yapan fabrikalar açılmıştır. 1926 yılında 

Kayseri Tayyare Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında ise 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasının yapılmasıyla sanayileşmede ilk adımlar 

atılmaya başlanmıştır (Kayseri Yatırım Rehberi, 2017: 27). 

 

 

Tablo 3: Yıllara göre Kayseri Yatırımları 

1926  Kayseri Tayyare Fabrikası 

1926 Bünyan Halı İpliği Fabrikası 

1927 Ankara-Kayseri Demiryolu Açılışı 

1929 Bünyan Hidroelektrik Santralı 

1930 Kayseri-Sivas-Samsun Karayolu 

1933 Kayseri-Ulukışla Demiryolu 

1935 Kayseri Bez Fabrikası 

1950 Birlik Mensucat İplik Fabrikası 

1953 Orta Anadolu İplik ve Dokuma Fabrikası 

1954 Ana Tamir Fabrikası 

1955  Şeker Fabrikası 

1968 Çinkur Çinko Kurşun İşletmesi 

1970  Meysu Meyve Suyu Fabrikası 

1974 Hes Hacılar Kablo Fabrikası 

1975 Taksan Takım Tezgâhları Fabrikası 

Kaynak : Kayseri Yatırım Rehberi, 2017 

Kayseri’de kamu yatırımları dışında özel sektör kapsamındaki üretim aşaması 

ise, küçük aile işletmelerinin girişimleriyle özellikle 1950 li yıllardan sonra üretime 

başlamalarıyla gelişmeye devam etmiştir. Kayseri geçmişinden gelen bu birikim ve 
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sahip olduğu deneyimlerle 2000 li yılarda mobilya, tekstil ve metal ürünler 

üretiminde ülkemizde ilk 500 içinde yerini alarak değerini bir kez daha göz önüne 

çıkarmıştır. Günümüzde Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan yaklaşık 

1200 firmanın yarısını mobilya, tekstil ve metal ürünler üretiminde faaliyet gösteren 

firmalar oluşturmaktadır (Çelik, 2016: 8).  

 

Kayseri’de 2017 yılı itibariyle ticari ve ekonomik hayatı meydana getiren 

kurum ve kuruluşlardan; Kayseri Ticaret Odası’nın aktif 12.000, Kayseri Sanayi 

Odası’nın 1.290 ve Kayseri Ticaret Borsası’nın 874 üyesi bulunmaktadır. Kayseri 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 42 oda ve 26.840 faal üye mevcuttur. 62 adet 

yabancı sermayeli firma Kayseri’de faaliyet göstermektedir (Kayseri Yatırım 

Rehberi, 2017: 12). Üye olarak kayıtlı sektör ve işletme sayılarına bakıldığı zaman 

elimizde bulunan veriler, Kayseri’nin ekonomik olarak ne denli önemli bir noktada 

olduğunun en açık göstergesidir.  

 

Tablo 4: Kayseri Sanayi Odasına üye firmalar 

S.No Sektör İşletme Sayısı 

1 Metal Sanayi Grubu 313 

2 Mobilya Sanayi Grubu 264 

3 Kağıt ve Petrokimya Sanayi Grubu 169 

4 Makine Sanayi Grubu 135 

5 Elektrik-Elektronik Sanayi Grubu 134 

6 Gıda Sanayi Grubu 118 

7 İnşaat Sanayi Grubu 112 

8 Tekstil Sanayi Grubu 87 

9 Madencilik Sanayi Grubu 66 

Kaynak: http://www.kayso.org.tr/firmalar 

 

http://www.kayso.org.tr/firmalar
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3.1.5. Kayseri’nin Tarihi Yapıları 

 

Kayseri Osmanlı Devleti ve özellikle Selçuklular zamanında konumu itibariyle 

tam bir geçiş noktasında yer almasının vermiş olduğu avantaja hem de Selçuklu 

Devletinde Konya’dan sonra ikinci başkent olma sebebiyle birçok Osmanlı ve 

Selçuklu yapılarına sahiptir. Bunların dışında tarih öncesine ait Roma imparatorluğu 

zamanından günümüze ulaşan eserlerde mevcuttur.  

 

3.1.6. Kayseri’nin Yemek Kültürü 

 

 Kayseri’nin zengin bir mutfak kültürü vardır. Eski kayseri mutfağı evin en 

büyük kısmı olarak yer alırdı. Bir tarafta ocak ve tandır, diğer tarafta kışlık erzakın 

muhafaza edildiği bir kiler bulunurdu. Kayseri mutfağında özel bir yeri olan 

pastırma, sucuk ve mantı ise adeta Kayseri ismiyle özdeşleşmiş ürünler olarak ortaya 

çıkmaktadır (Kayseri Tanıtım Broşürü, 2010: 198). Bunların dışında develi cıvıklısı, 

kayseri yağlaması, gilaburu suyu Kayseri ile özdeşleşmiş farklı lezzetlerdir. Zengin 

bir mutfağa sahip olan Kayseri mutfağı gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olarak kendini 

göstermektedir. 

 

3.2. Kayseri’nin Turizm Potansiyeli 

 

 Kayseri ili yer şekilleri, coğrafi yapısı ve sahip olduğu tarihi yapılarıyla farklı 

turizm potansiyellerine sahiptir. Özellikle bulunduğu konum itibariyle geçiş noktası 

özelliği taşıması turizm potansiyellerinin farkındalığının artmasında önemli etkene 

sahiptir. Sahip olduğu Selçuklu ve eski dönem yapıları inanç turizminde, sağlıktaki 

gelişmiş yapısıyla sağlık turizminde, sahip olduğu paraşüt alanlarıyla hava sporları 

turizminde ve en önemlisi sahip olduğu Erciyes ile kış turizminde büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bu turizm türleri kısaca anlatılacaktır. 

 

3.2.1. Kayseri İnanç Turizmi 

 

 Kayseri sahip olduğu tarihi yapılarla önemli bir inanç turizm potansiyeli 

mevcuttur. Kayseri de geçmişten günümüze farklı etnik ve dinsel grupların yaşaması 

zengin bir dini potansiyel oluşmasını sağlamıştır. Kayseri, Kapadokya bölgesinin 
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başkenti olması sebebi ile Hırıstiyan Dünyası için önem taşıyan bir merkezdir. 

Zeynel Abidin Türbesi, Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin Türbesi, Pınarbaşı 

ilçesinde bulunan Melikgazi Türbesi, hem halkımız hem de diğer İslam ülkesi 

insanları tarafından ziyaret edilmektedir. İl merkezinde, Surp Kirkor Losovoriç 

Kilisesi ve Surp Astuadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi, Ağırnas Kasabası’nda 

bulunan Agias ve Anagiri Kiliseleri, Talas İlçesi’nde bulunan Talas Rum Kilisesi, 

Yeşilhisar İlçesi Soğanlı Köyü Kaya Kiliseleri, Hıristiyan Dinine mensup turistler 

tarafından ziyaret edilmektedir. Bu da Türkiye’de inanç turizminin odak 

noktasındaki Kayseri’nin özelliğini göstermektedir (http://www.kayserikultur.gov.tr). 

 

3.2.2. Kayseri Sağlık Turizmi 

 

 Kayseri’nin geçmişine baktığımız zaman tarih sahnesinde her zaman önemli 

sağlık merkezlerinden biri olmuştur. 13. Yüzyılda  2. Kılıçaslan’ın kızı Gevher 

Nesibe Hatun’un vasiyeti üzerine yapılan Gevher Nesibe Şifahanesi, akıl sağlığı 

bozulanlar için su ve müzik sesiyle tedavi yönteminin uygulanarak  dünyanın sayılı 

hastanelerinden biri olmuştur (Kayseri Gezi Rehberi, 2014: 62). 

 

 Kayseri’de Sağlık Bakanlığına bağlı 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Ağız 

Diş Sağlığı Hastanesi olmak üzere toplam 13 hastane, 16 toplum sağlığı merkezi, 78 

aile sağlığı merkezi ve burada çalışan 378 aile hekimi, 127 sağlık evi, 1 verem savaş 

dispanseri, 1 ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve 2 sağlıklı yaşam 

merkezi bulunmaktadır. Bunların dışında, 2’si göz hastanesi olmak üzere 17 özel 

hastane, 7 özel diyaliz merkezi, 2 özel dal merkezi, 5 özel poliklinik, 5 özel 

laboratuvar, 1 özel genetik merkezi, 3 özel tüp bebek merkezi, bölge kan merkezi ve 

üniversite hastanesi 1725’i nitelikli yatak olmak üzere 4026 yatak (Kamu: 1754, 

Özel: 1056, Üniversite: 1216) ile İç Anadolu sağlık şehri gibi çevre illerden de gelen 

yerli ve yabancı hastalara hizmet vermektedir (Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Brifingi, 

2014: 18-21). 

 

 

 

 

http://www.kayserikultur.gov.tr/
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3.2.3. Kayseri Kış Turizmi 

 

 Kayseri sahip olduğu Erciyes Dağı ile Türkiye ve Dünya’da yer alan kış 

turizm merkezlerinden önemli bir tanesini bünyesinde barındırmaktadır. Yapılan 

yatırımlarla ve tanıtımlarla son zamanlarda önemli bir gelişme göstermiş olan 

Kayseri kış turizm potansiyeli sadece sadece Kayserili ve ülkenin diğer illerinden 

gelenlere değil son yıllarda yurtdışından gelen turistlerle adından daha çok söz 

ettirmeyi başarmıştır. 

 

3.3. Erciyes Kayak Merkezi 

 

 Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan Erciyes Kayak Merkezi ülkemiz kayak 

merkezleri içerisinde konumuyla, kapasitesiyle, özellikleriyle önemli bir konuma 

sahiptir. Yapılan çalışmalarla yatırımlarla ülke çapında iyice tanınmaya başlayan 

Erciyes Kayak Merkezi sadece ülke çapında kalmayıp diğer ülkelerde de ismini 

duyurmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda yapılan kayak dünya kupası 

müsabakalarıyla adından iyice söz ettirmeye başlamıştır.  

 

3.3.1. Erciyes Dağı Tarihi 

 

 Adını Roma imparatorluğu zamanında eski yunanca 'Argaeos' kelimesinden 

alan Erciyes Türkiye’nin en büyük ve görkemli dağlarından birisidir. Kapadokya’nın 

antik bölgesi içinde yer alan Erciyes, 3917 metre yüksekliği ile İç Anadolu’daki en 

yüksek dağ olup, Torosların güney uzantısı olan Anti-Toros Dağlarının en yüksek 

zirvesi olarak kabul edilir ve Avrasya’daki Alp kuşağına aittir.  

 

Erciyes Dağı Orta Anadolu’nun sönmüş volkanlarının arasında olup, 3917 

metre yüksekliği ile Türkiye dağları arasında en başta gelmektedir. Çapları 600-3000 

metre olan çeşitli büyüklüklerde 70 volkan konisi bulunmakta olup ve bunlar tek bir 

volkan şeklinde olmayıp volkanlar topluluğu şeklindedir (Doğan, 2013: 16).  Erciyes 

volkanik ürünlerinde yapılan yaş ölçümlerinden elde edilen verilere bakıldığı zaman 

volkanik faaliyetin 597.000 ile 83.000 yılları arasında etkin olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte tarihsel kayıtlardan elde edilen bilgilere göre, Erciyes Volkanının 
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tarihsel dönemlerde (yaklaşık olarak 2000 yıl önce) de aktivitesini sürdürmüş 

olabileceğine dair düşünceler mevcuttur (Yurteri, 2017: 52).  

 

Kayseri’nin 25 kilometre kuzeyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.917 metre 

yüksekliğe sahiptir. Bu ihtişamıyla Kayseri’nin sembolüdür konumundadır. Sönmüş 

bir “küme volkan” olan dağın, volkanik patlamaları günümüzden 30 milyon yıl önce 

başlamıştır. Erciyes den çıkan küller, rüzgârla kilometrelerce uzaklara taşınmış ve 

Hasan Dağı ile birlikte, Nevşehir, Ürgüp etrafındaki peri bacalarını oluşturmuş, 

yüksek kısımları her mevsim karla kaplı olan Erciyes’in kuzeyinde bir kilometre 

uzunluğunda bir dağ buzulu vardır (http://www.kayseri.gov.tr).  

 

3.3.2. Erciyes Kayak Merkezi Geçmişi 

 

Yaklaşık 70 yıldır kayak ve kış sporlarına sahne olan Erciyes Dağı 2005 

yılında çıkan kanunla Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına girinceye kadar 

gereken değeri görememiş, istenilen turistik ve ekonomik katkıyı ülkemize ve 

şehrimize sağlayamamıştır. Ülke olarak son yıllara kadar genel itibarla yaz turizmine 

odaklanmamızdan dolayı; ülkemizde tatil anlayışı olarak güneş-kumsal-deniz turizmi 

dışındaki kaynakların fark edilmeyişi gibi farklı sebeplerle birçok dağ gibi Erciyes de 

plansız ve çarpık bir yapılaşmaya maruz kalmıştır. Dolayısıyla tüm ülkede olduğu 

gibi Erciyes’te de “dağ yönetimi” açısından başarısız, kontrolsüz ve güvensiz bir 

yapı oluşmuş ve kış sporları tamamen kişisel çıkara dayalı güç ilişkileri içerisinde 

yetersiz kalmıştır. 2005 yılında çıkarılan Büyükşehirler Kanunu ile Erciyes’in idari 

sınırları değiştikten sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı için 

çalışmalar başlatmış ve Avrupa’daki kayak merkezleri standardında bir Kış Turizm 

Merkezi oluşturmak maksadıyla çalışmalarına başlamıştır (Erciyes Master Planı, 

2018).  

 

Erciyes dağının 1800 ile 3 bin metre arası yükseklikleri dağ ve kış turizmi 

açısından büyük bir önem arz etmektedir. Erciyes Kayak Merkezi, 19 Nisan 1989 

tarih ve 20144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23 Mart 1989 tarih ve 89/13900 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan 

edilmiştir (http://www.kayseri.gov.tr).  

http://www.kayseri.gov.tr/
http://www.kayseri.gov.tr/
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3.3.3. Pist, Mekanik Tesis ve Konaklama Özellikleri 

 

 Erciyes Kayak Merkezinde farklı zorluk derecelerine göre sınıflandırılmış 34 

adet pist vardır. Erciyes kayak merkezindeki bu pistlerinin;  %36' sı mavi (kolay) 

derecesine, %42'si kırmızı zorluk derecesine(orta), %22'si ise siyah (zor) zorluk 

derecesine sahiptir. 2018 sezonu itibariyle 18 adet telesiyej, telekabin, gondol gibi 

halk arasında ‘teleferik’ olarak bilinen mekanik tesislerin yanı sıra çocuk oyun 

alanları, eğitim alanları, kızak alanları gibi kayak dışı eğlence aktivitelerini 

besleyecek baby lift, magic carpet, snow tubing, tırmanma duvarları gibi imkânlar da 

dağda oluşturulmuştur (Erciyes Master Planı, 2018).  

 

 Özellikle Alpler standardında en yeni liftleri ve teknik imkânlarıyla, son 

teknoloji teleferik sistemiyle, Erciyes’te Dağ’ının 25 km’lik alanı içerisinde bulunan 

2 si gondol, 18 adet mekanik tesis ağı misafirlerine çok farklı noktalarda kayak 

yapma imkânı sunuyor. Bütün mekanik tesislerimiz dünyanın sektördeki en büyük 

Avrupa markalarının ürünü olup son teknolojiyle teçhiz edilmiş ve en yüksek 

güvenlik tedbirleriyle donatılmış bulunmaktadır. Erciyes dağında on-pist ve off-pist 

olmak üzere toplam 102 km uzunluğunda Alp’ler standardında bir biriyle bağlantılı 

34 farklı zorluk derecelerinde kayak pisti mevcuttur. Ülkemizin en gelişmiş suni 

karlama sistemiyle 154 adet kar makinasıyla 80 km uzunluğundaki pistler kar 

yağmasa dahi kar üreterek sezon boyunca açık tutularak hizmet sunuluyor. 

Dolayısıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde Kasım – Nisan ayları arasında kar garantili 

kesintisiz kayak sezonu sunulmaktadır (Erciyes Master Planı, 2018).  

 

 Master Plan bünyesinde Tekir Göleti etrafında oluşturulan oteller 

bölgesindeki 17 adedi butik olmak üzere 21 adet otel ihale ile özel sektör 

yatırımcılarına satılmıştır. Bunlardan 3 adedi şuanda hizmete girmiş olup 

önümüzdeki yıllarda Erciyes gecelik 6.000 kişi konaklama kapasitesine ulaşması 

beklenmektedir (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

Hali hazırda Dağ Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilmesine rağmen 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Dağı ile alakalı birçok altyapı hizmetini 

kendisine bağlı birimler vasıtasıyla yürütmektedir. Örneğin temizlik, tamir bakım, 
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yol güvenliği, kanalizasyon, asayiş, ulaşım gibi hizmetler ilgili dairelerce yerine 

getirilmektedir. Belediye hafta sonları Kayseri Havaalanı-Erciyes tarifeli otobüs 

seferleriyle hem uçakla gelen misafirleri hem de halkı Erciyes’e taşımaktadır. Ayrıca 

Hacılar ve Develi Kapılar olan iki uç noktadan saatlik ring seferler konulmak 

suretiyle misafirler Erciyes Kayak Merkezi içerisinde de Belediye tarafından ücretsiz 

taşınmaktadır (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

Bununla birlikte kayağa başlangıç noktası olan Hacılar, Hisarcık, Tekir ve 

Develi kapılarda çocuk oyun alanları ve anne bakım odaları, günü birlik ziyaretçiler 

için kiralık dolaplar, sağlık ve ilk yardım üniteleri gibi fonksiyonlar Kayseri Erciyes 

A.Ş. tarafından ücretsiz veya çok cazip bedellerle ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş 

bulunmaktadır. Uzun yıllar kayak tutkunlarının vazgeçilmezi olan Erciyes Dağı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Erciyes Master Projesi’ kapsamında devasa 

yatırımlar ile dünyanın sayılı, ülkemizin en gelişmiş ve büyük kış sporları ve turizm 

merkezi haline dönüşmüştür (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

3.3.4. Erciyes Kayak Merkezi Master Planı 

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes’te yapılan kış turizmi 

yatırımlarını işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim 

şirketi Kayseri Erciyes A.Ş, ne yetki verilmiş ve Erciyes’i dört mevsim yönetme 

yetkisi şirkete verilmiştir. Bu yetkiyle birlikte şirket, Erciyes Dağı üzerinde bulunan 

teleferiklerin işletilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması, güvenlik tedbirlerinin 

alınması, suni karlama sistemiyle kar üretilmesi gibi saha hizmetlerinin yanında yaz 

faaliyetleri ve sportif aktivitelerle alakalı bütün süreçleri yürütmeye başlamıştır. 

Bunların dışında Kayseri Erciyes A.Ş. Erciyes Kayak Merkezi’ndeki sosyal, sportif 

ve turistik faaliyetlerin tamamını idare etmeye ve Erciyes e gelen bütün misafirlerin 

ve turistlerin güvenli, huzurlu ve keyifli bir gün geçirmeleri için  gerekli ortamın 

hazırlanması için çalışmalarını yürütmektedir. Avrupa’daki kayak merkezleri 

örneğinde olduğu gibi Erciyes, profesyonel bir mantıkla şirket üzerinden 

yönetilmektedir (Erciyes Master Planı, 2018).  
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 Profesyonel şekilde faaliyetlerin yürütülmesi için oluşturulması gereken 

planlamalar için destek sağlamak üzere Alpler de birçok kayak merkezi planlamasına 

katkı sağlamış Avusturyalı danışman firmalarla işbirliği içinde çalışmalar yapılmıştır. 

Daha önce Erciyes üzerinde tek bir alana sıkışmış bulunan yetersiz mekanik tesisler 

ve pistler Erciyes’in eteklerinde dört farklı giriş noktası oluşturmak suretiyle yaklaşık 

25 km’lik bir kara yolu yayı içerisine dağıtılması için ve birbiriyle bağlantı 

oluşturulmuş pistlerde kayakçının dağın her tarafında özgürce kayak yapmasına 

imkan tanıyacak bir plan yapılmıştır. Bütün giriş noktalarında ziyaretçilerin 

ihtiyaçlarını karşılayacak danışma ofisleri, restoran ve kafeler, kayak malzemeleri 

kiralama dükkânları, anne bakım odaları, çocuk oyun parkları gibi sosyal imkânlar 

oluşturulmuştur. Sadece kış turizmine odaklanmayıp Erciyes’ten dört mevsim 

istifade etmeyi amaçlayan dağcılık, yaz sporları ve doğa aktiviteleri de düzenli bir 

şekilde planın içerisine alınmıştır (Erciyes Master Planı, 2018).  

 

 Tüm bu planlamalardan sonra 2011-12 sezonunda Master Planı’nın birinci 

etabının devreye girmesiyle Master Plan kayak severler arasında çok ciddi bir pozitif 

yankı bulmuş, 2012-2013 sezonu Erciyes’in tüm ülke tarafından ünlenip duyulduğu 

bir dönem olmuştur. Türkiye’nin her yerinden kayakçılar Kayseri’ye gelmiş ve 

ülkemizde ilk defa bir plan dâhilinde profesyonelce oluşturulan bir merkezde kayak 

yapmanın keyfini yaşamışlardır. Büyükşehir Belediyesi projenin masa başı 

çalışmalarının başladığı 2005 yılından itibaren yol genişletme çalışmaları, temiz ve 

kirli su kanalizasyonu, doğal gaz, çevre düzenleme, sosyal alanların inşası, mekanik 

tesisler, pistler, suni karlama sistemleri gibi birçok kalemde yapılan yatırımlara 

yaklaşık 200 Milyon Euro harcamış olup bu tutarın yaz turizmi yatırımları ve özel 

sektörün yatırımlarıyla 400 Milyon Euro’ya ulaşması beklenmektedir. Tüm bu 

yatırımlar Erciyes Kayak Merkezine ne denli önem verildiğinin en büyük göstergesi 

durumundadır (Erciyes Master Planı, 2018).  

 

 Kış sporları ve kayak turizmi özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi 

ülkelerde çok ciddi bir turizm geliri oluşturmakta, milyonlarca insan kayak yapmak 

için bu ülkelere gitmektedir. Dolayısıyla Erciyes Dağı tüm dünyadaki ziyaretçiler 

için hem ulaşım kolaylığı, hem güvenlik, hem turistik, hem de sosyal tesisleşme 
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alanında ciddi bir fırsat sunmaktadır. Master Plan aşama aşama uygulamaya 

konuldukça Erciyes Dağı’nın bütün potansiyelleri ortaya çıkmakta, dolayısıyla 

ağırlıklı olarak kış turizmi ve ihmal edilemeyecek derecede de yaz turizmi 

aktiviteleri ziyaretçileri Dağ’a çekecek bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Bütün 

yatırımlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir Master Plan dâhilinde 

yürütüldüğü için öncelikle yol haritası çıkarılmış olup Dağ’a gelecek yerli ve yabancı 

turistin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı oluşturulmuş, akabinde de 

insanlara kayak sporu dışında alternatif imkânlar oluşturacak faaliyetlere ağırlık 

verilmesi planlanmıştır (Erciyes Master Planı, 2018).  

 

Kış aylarını kayak ve snowboard sporları, ulusal ve uluslararası faaliyetlerle 

etkin bir rol olan Erciyes Dağı, yaz faaliyetleri kapsamında yeni yatırımlarla dört 

mevsim istifade edilebilecek bir turizm merkezi haline dönüşecektir. Kışın yoğun bir 

sporcu ve ziyaretçi akınına uğrayan Erciyes, kış turizmine münhasır bir merkez 

olmaktan ziyade, zirve tırmanışı, trekking, çardır kamping, bisiklet, atv gibi bütün 

dağ ve tabiat sporlarının yapılabildiği güzel bir turizm merkezi haline geldi. 

Profesyonel ve amatör bisikletçiler için hazırlanan birinden farklı bisiklet parkurları 

ile başta dağ bisikleti olmak üzere onlarca sportif aktivitenin yapılabileceği devasa 

bir ortam oluşturulmuş durumda. Bunların başında kış ve yaz aylarında yapılacak 

kongre ve toplantıların organize edileceği 3.000 kişilik bir kongre merkezi 

bulunmaktadır. Ülkemizde kongre merkezleri özellikle yaz aylarında talebi 

karşılayamadığı için Erciyes bu noktada önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir 

(Erciyes Master Planı, 2018). 

 

Kayseri’nin ve bölgenin kalkınmasına ve ülkemize turist getirilmesi amacına 

hizmet edecek bütün bu sayılan yatırımlar için özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlarımızdan 

destek beklenmektedir. Gerektiğinde özel sektörle “yap-işlet” modeli de uygulanarak 

finansal yükün paylaştırılması ve yatırımların bir an önce devreye alınması 

planlanmaktadır. Şimdiye kadar tamamı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılan yatırımlar neticesinde ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı koymaya başlamış 
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durumdadır. Yapılacak diğer destek ve yatırımlarla Erciyes in daha çok kitleye 

ulaşması sağlanabilir (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

3.3.5. Erciyes’te Yapılan Ulusal ve Uluslararası Spor Faaliyetleri 

 

Erciyes Kayak Merkezinde yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile 

hem ülkemiz hem de Erciyes Kayak Merkezi dünya genelinde tanınan bir merkez 

olma yolunda hızla ilerlemektedir. Hizmet sunmaya başladığı günden itibaren 

milyonlarca misafir ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası dev spor 

organizasyonlarına ev sahipliği yaparak bir marka haline gelmeye başladı (Erciyes 

Master Planı, 2018).  

 

Global ölçekte bir kış sporları merkezi olmaya yolunda emin adımlarla 

ilerleyen Erciyes, 2015 yılında Türkiye tarihinin ilk Avrupa Kupası’nı gerçekleştirdi. 

Burada elde ettiği organizasyonel başarı neticesinde kazandığı tecrübeyle 2016 

yılında yine ülkemiz tarihinde ilk kez kış sporlarının en önemli müsabakalarından 

biri olan Snowboard Dünya Kupası’nı gerçekleştirdi. Dünyanın en iyi snowboard 

sporcularını Kayseri’de ağırladı. Uluslararası spor kamuoyu ve spor otoriterleri 

tarafından takdirle karşılanan bu başarı 2017 yılında da hem ülkemizin hem de 

Erciyes’in ikinci Dünya Kupası’nı getirdi. Dünya standartlarındaki pistleri, 

konaklama ve ulaşım imkanlarındaki kolaylığı, eğitimli ve tecrübeli insan kaynağı ve 

organizasyonel kabiliyet ve kapasitesi, Erciyes’i Uluslararası Kayak Federasyonu 

(FIS) tarafından 2018 yılında üçüncü kez tercih sebebi yaptı. Yine dünyada ilk olarak 

düzenlenen Snowkite Dünya Kupası Finali Erciyes’te gerçekleştirildi. Kış sporlarının 

en önemli faaliyetlerinden birisi olan Dünya Kupası her yıl geleneksel hale gelerek 

artık Erciyes’in Dünya Şampiyonaları ve olimpiyatlara hazır olduğunun sinyalleri 

Uluslararası Kayak Federasyonu’na ve dünya kamuoyuna verilmiştir. Yapılan Dünya 

Kupaları 3 milyar insana canlı yayınla ulaştırılmıştır. Erciyes’te yapılan bu 

yarışmalar Eurosport gibi dünya çapında televizyon kanalları aracılığıyla tüm 

dünyada izlenmiş ve bir bilinirlik oluşturmuştur. Kupalar uluslararası kabul görürlük 

açısından çok önemli bir konumdadır (Erciyes Master Planı, 2018).  

 



 
 

46 
 

Yazın yerli ve yabancı turistleri Erciyes e çekebilecek yapılacak diğer 

yatırımlar kayak, futbol, basketbol, atletizm, yüzme gibi dallarda yerli ve yabancı 

takımların “irtifa kamplarını” yapabilecekleri spor kompleksi planlanmaktadır. 

İçerisinde birçok spor dalı için saha ve antrenman merkezleri bulundurması 

planlanan böylesi bir kompleks tesis yetersizliğinden yurt dışını tercih eden yerli spor 

takımlarının ilk adresi olacağı gibi ülke dışından da pek çok takımı Erciyes Dağına 

getirmek için etkili olacaktır. "Yüksek irtifa Kamp Merkezi" Erciyes’e çok farklı bir 

vizyon katacak bir proje olarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu tesisler 

hizmete girdiği zaman dünyada emsali olmayan evrensel bir sportif merkez ortaya 

çıkacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan bu proje 

içerisinde futbol sahaları, yüzme havuzu, spor salonları, SPA merkezleri bulunuyor. 

132 bin metrekare alana inşa edilecek olan bu sportif kompleks içerisinde 16 bin 

metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Her türlü sporun yapılabileceği bir kamp 

merkezi olacak olan bu yer ile Erciyes’te dört mevsim sporun ve sporcunun gözdesi 

olacak,  tüm dünyadan en meşhur takımlarının Kayseri de ağırlanması 

planlanmaktadır (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

Bu aktivitelerin dışında ziyaretçilerin Erciyes te bir haftalık bir zaman dilimini 

sıkılmadan ve heyecanla geçirmelerini temin edecek at binme merkezleri, tabii 

hayatın yaşanmasını sağlayacak köy çadırları, cep sineması formatında gösteri 

alanları, bowling salonları, buz pateni pistleri, adrenalin parkları, bisiklet parkurları 

gibi yatırımlar da dağın dört mevsim kullanımını sağlayacak önemli yatırımlar olarak 

önümüzdeki yıllar için planlanmaktadır (Erciyes Master Planı, 2018). 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAYSERİ’NİN KIŞ TURİZM POTANSİYELİ VE TERCİH 

EDİLMESİNDEKİ SEBEPLER: ERCİYES ÖRNEĞİ 

 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Son yıllarda yaşadığı gelişmelerle alternatif turizm türlerinin en önemli 

tercihlerinden biri haline gelen kış turizmi, insanların deniz, güneş gibi sadece yazın 

gerçekleştirilebilecek turizm türlerinden farklı olarak her mevsim turizmin 
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yapılabileceği olgusunu oluşturmuş ve insanların kış aylarında da seyahat edip 

kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapmalarına olanak sağlamıştır. Ülkeler açısından 

ekonomiye de büyük katkılar sağlayacak olan kış turizmi, ülkemizde henüz istenen 

seviyeye ulaşamamıştır. 

 

Özellikle sahip olunan yeryüzü şekilleri açısından kış turizmi yapılmasına 

elverişli potansiyel yerler olmasına rağmen, beklenen kaynak desteklerin 

sağlanamaması ve alt yapı eksiklikleri ülkemizde kış turizminin daha da ileri 

seviyelere çıkmasının önündeki engellerden biridir. Bunun yanında ulusal ve 

uluslararası düzeyde yeterli tanıtım ve reklamların yapılmaması da var olan kış 

turizm merkezlerinin istenilen doluluk oranlarına ulaşmasını engellemektedir. 

Ülkemizde Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Davraz, Ilgaz gibi kayak 

merkezleri önde gelen kış turizm merkezleri olarak kış turizmine önemli katkı 

sağlamaktadır. Ancak sahip olunan diğer potansiyel kayak merkezi alanları yeterli 

destek sağlanamadığından hem turist sayısı olarak hem de pist özellikleri, sahip 

olunan mekanik donanım olarak yetersiz düzeyde kalmaktadır. 

Buradan yola çıkarak kış turizm merkezini ziyaret eden turistlerin sahip olunan 

potansiyel durum hakkındaki ve tercih edilme sebepleri hakkındaki görüşleri ile kış 

turizminin geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusundaki düşüncelerine ulaşarak 

Kayseri ili üzerinden ülkemizin kış turizminde gelmiş olduğu noktanın saptanması 

amaçlanmıştır.  

Araştırmanın evreni olarak Kayseri ili örneklem olarak da Erciyes kayak 

merkezini ziyaret edenler seçilmiştir. Hazırlanan anket formunda katılımcılara 

demografik bilgiler ile Kayseri ilinin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki 

sebepleri ölçmek üzere sorular sorulmuş, son olarak da geliştirilmesi hususunda neler 

yapılabileceği konusunda fikirleri istenmiştir. 

Yapılan anket sonucunda veriler değerlendirilerek aşağıdaki hipotezlerin 

yanıtları araştırılmıştır; 
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Hipotez Turizm Potansiyeli 
 

Hipotez 
Tercih Etme 

Sebepleri 

H1 Cinsiyet H6 Cinsiyet 

H2 Medeni Durum H7 Medeni Durum 

H3 Eğitim Durumu H8 Eğitim Durumu 

H4 Gelir Durumu H9 Gelir Durumu 

H5 Meslek H10 Meslek 

 

H1:      Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile turizm potansiyeline ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.        

H2:      Araştırmaya katılanların medeni durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.      

H3:      Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.      

H4:      Araştırmaya katılanların gelir durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.      

H5:      Araştırmaya katılanların meslekleri ile turizm potansiyeline ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.        

H6:      Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.        

H7:      Araştırmaya katılanların medeni durumları ile tercih sebeplerine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.      

H8:      Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile tercih sebeplerine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.      

H9:      Araştırmaya katılanların gelir durumları ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.        

H10:    Araştırmaya katılanların meslekleri ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

 

4.2. Araştırmanın Yöntemi  

 Yapılan araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan ankette “Bielikova, H. 

(2013). Vplyv Zımného Cestovného Ruchu Na Rozvoj Regıónu: Prípadová Štúdıa 

Okresu Ţarnovıca”,  “Zımní Extrémní Sporty A Jejıch Význam Pro Cestovní Ruch V 

Oblastı Krkonoš A Lıbereckého Kraje” ve “A Thesis submitted to the Faculty of 
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Graduate Studies in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of 

Philosophy at McGill University”  isimli yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

 

Yapılan araştırmanın evrenini Kayseri ili örneklemini de Erciyes kayak 

merkezini gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Araştırmaya yönelik hazırlanan anket 

231 kişiye uygulanmıştır. Bu araştırma genel turizm içinde kış turizm potansiyelinin 

ve tercih edilme sebeplerinin anlaşılmasını kapsamaktadır. Yapılan çalışma anketteki 

sorularla sınırlıdır ve aynı zamanda anketi yanıtlayan ziyaretçilerin verdikleri 

cevaplarla sınırlıdır. Elde edilecek bulgulardan yola çıkılarak varılacak olan sonuç ve 

genellemeler, araştırmanın evreni için geçerlidir.  

Hazırlanan anketin ilk bölümünde kişinin sosyo-demografik özellikleri, 

çalıştığı kurum, meslek ve eğitim durumu bilgileri sorulmuş; ikinci ve üçüncü 

bölümünde likert ölçeği kullanılarak (1=tamamen katılıyorum, 5=tamamen 

katılmıyorum) oluşturulmuş 21 soru yöneltilmiş ve bu soruların değerlendirilmesi 

istenmiştir. Daha sonra yıllık tatil bütçeleri, kış sporlarına ilgi duyup duymadıkları, 

Erciyes kayak merkezini kaç kez ziyaret ettikleri, tercih etmelerindeki ve tekrar 

gelmelerindeki sebeplerin hangileri olduğuna dair kapalı uçlu sorular sorulmuş son 

olarak da Erciyes kış turizmi kapsamında sunulan hizmetler açısından eksik 

gördükleri veya geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusundaki görüşleri 

istenmiştir. 

4.3. Verilen Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi 

 Anket formlarına ziyaretçilerin verdiği cevaplar kodlanarak “SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) For Windows 

23.0 Sürümü” ile analiz edilmiştir. Analizlerde frekans ve yüzde dağılımı, ortalama 

ve standart sapma gibi istatistikler ile birlikte Cronbach's Alpha, faktör analizi, 

normallik testi,  t- testi, Post hoc tukey ve anova testinden yararlanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucu hazırlanan tablolar açıklamalarıyla birlikte aşağıda anlatılacaktır. 
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4.4. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler  

 

 “Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebepler: Erciyes 

Örneği” konulu anket çalışmamıza Erciyes kayak merkezini ziyaret eden 230 kişi 

katılmıştır. Katılanların demografik bilgilerine baktığımız zaman, 138 inin (% 59,7) 

erkek 93 ünün (% 40,3) de kadın olduğu görülmektedir. Yaş dağılımına baktığımız 

zaman çalışmaya katılan ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu 105 kişiyle (% 45,5) 26-

35 yaş arası nüfus oluşturmaktadır. Bunun dışında 18-25 yaş arasını 54 kişi (% 23,4), 

36-46 yaş arasını 56 kişi (% 24,2), 46 yaş üzeri nüfusu da 15 kişi (% 6,5) kişi 

oluşturmaktadır. Çalışmaya 18 yaş altından sadece 1 kişi katılmıştır. Bakıldığı zaman 

gelenlerin büyük çoğunluğunu orta yaş olarak nitelendirebileceğimiz 26-35 ve 36-46 

yaş aralığı oluşturmaktadır. 

 

 Bunların dışındaki demografik özelliklere bakıldığı zaman katılımcılardan 

117 kişi evli, 108 kişi bekâr, 6 kişi de duldur. Aşağıdaki tabloya bakıldığı zaman 

katılımcıların yaklaşık yarısının (% 50,6) lisans mezunu olduğu görülmektedir. Aylık 

gelir durumlarına bakıldığı zaman ise büyük çoğunluğunun (181 kişi) 1500-3000 ve 

3001-5000 TL arası geliri olduğu anlaşılmaktadır. Demografik özellikler aşağıdaki 

tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Anket Çalışmasına Katılan Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri 

DEMOGRAFİK BİLGİLER DURUM Frekans (n) Yüzde (%) 

CİNSİYET 

ERKEK 138 59,7 

KADIN 93 40,3 

TOPLAM 231 100% 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

MEDENİ DURUM 

EVLİ 117 50,6 

BEKAR 108 46,8 

DUL 6 2,6 

TOPLAM 231 100% 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

YAŞ 

18 altı 1 0,4 

18-25 54 23,4 

26-35 105 45,5 

36-46 56 24,2 

46 üstü 15 6,5 

TOPLAM 231 100% 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

EĞİTİM DURUMU 

İLKÖĞRETİM 10 4,3 

LİSE 34 14,7 

ÖNLİSANS 51 22,1 

LİSANS 117 50,6 

YÜKSEK LİSANS 16 6,9 

DOKTORA 3 1,3 

TOPLAM 231 100% 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

AYLIK GELİR 

1500 altı 32 13,9 

1500-3000 87 37,7 

3001-5000 94 40,7 

5000 üstü 18 7,8 

TOPLAM 231 100% 
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Meslek dağılımına baktığımızda ise 105 kişinin (% 45,5) kamu çalışanı, 76 

kişinin (% 32,9) de özel işletmelerde çalıştığı görülmektedir. Bunların dışında 22 

katılımcının (% 9,5) öğrenci, 17 katılımcının (% 7,4) işçi, 10 katılımcının (% 4,3) da 

ev hanımı olduğu anlaşılmaktadır. Anket çalışmasına yalnızca 1 emekli kişi 

katılmıştır. İleri yaş kesiminin kayak merkezini ziyaret etme sayısının az olduğu hem 

emekli sayısından hem de 46 yaş ve üzeri nüfustan katılanların sayısından 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Meslek Dağılımları 

MESLEK 

KAMU 105 45,5 

ÖZEL 76 32,9 

ÖĞRENCİ 22 9,5 

EV HANIMI 10 4,3 

EMEKLİ  1 0,4 

İŞÇİ 17 7,4 

 

 Anketin birinci ve ikinci bölümünde Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ve 

tercih edilme sebepleriyle ilgili 1 (kesinlikle katılmıyorum) den 5 (kesinlikle 

katılıyorum) e kadar cevaplandırabilecekleri sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara 

verilen cevapların güvenilirliği ölçmek için Cronbach’s Alpha katsayısı uygulanarak 

verilerin birbiri ile tutarlı olup olmadığının ölçümü yapılmıştır. Yapılan ölçüm 

sonrası hazırlanan ölçüm tabloları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Öncelikle 

aşağıdaki Cronbach’s Alpha güvenilirlik tablosu çözümleme yaparken nasıl 

değerlendirme yapacağımıza yardımcı olmuştur. 

 

Tablo 7: Cronbach’s Alpha Güvenilirlik Tablosu 

Cronbach’s alpha Güvenilirlik 

α ≥ 0.9 Mükemmel 

0.9 > α ≥ 0.8 İyi 

0.8 > α ≥ 0.7 Kabul edilebilir 

0.7 > α ≥ 0.6 Şüpheli 

0.6 > α ≥ 0.5 Kötü 

0.5 > α Güvenilmez 
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 İlk olarak birinci bölümde sorulan Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ölçmeye 

yönelik soruların çözümlemesi yapılmıştır.  

Tablo 8: Turizm Potansiyeli Soruları Güvenilirlik Ölçümü  

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,760 ,760 11 

 

 Yapılan güvenilirlik ölçümü sonrasında Cronbach's Alpha katsayısı % 0,76 

çıkmıştır. Tablo 8 den yola çıkarak, ortaya çıkan sonuçla turizm potansiyelini 

ölçmeye yönelik soruların kabul edilebilir olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 9: Turizm Potansiyelini Ölçmeye Yönelik Soruların Ortalaması 

 
Ortalama 

Standart 

Sapma  

Sayı 

(N) 

Kayseri'nin Kış Turizm Potansiyeli Oldukça 

Yüksektir. 
4,0996 0,80409 231 

Kayseri'nin Kış Turizmi Arzı, Talepleri 

Karşılamakta Yeterlidir. 
3,619 0,91954 231 

Kayseri'nin Kış Turizmi altyapısı yeterlidir. 3,6277 0,91362 231 

Kayseri Kış Turizminde bölgedeki rakiplerinden 

daha üstündür. 
3,8009 0,96648 231 

Coğrafi konumu Kayseri'nin kış turizmi açısından 

güçlü bir yönüdür. 
4,0563 0,84511 231 

Kayseri’de kış turizm kapsamında verilen hizmetler 

yetersiz seviyededir. 
2,5368 0,8583 231 

Kayseri'nin gelişen ekonomisi kış turizmini de 

olumlu yönde etkilemektedir. 
3,9654 0,72148 231 

Kayseri'nin sahip olduğu diğer turizm çeşitliliği kış 

turizminin gelişimine de katkı sağlamaktadır. 
3,5714 0,98813 231 

Erciyes teki kış turizm hizmetleri Türkiye kış 

turizminin gelişimine katkı sağlamaktadır. 
3,9394 0,77782 231 

Kayseri'de kış turizmi gelişimi konusunda yeterli 

tanıtımlar yapılmaktadır. 
3,3377 1,01652 231 

Çevre illerin turizm çeşitliliği Kayseri'nin kış 

turizminde tercih edilmesine katkı sağlamaktadır. 
3,8312 0,88567 231 
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Kayseri’nin turizm potansiyelini ölçmeye yönelik sorulan sorulara baktığımız 

zaman; Kayseri ilinin kış turizmi açısından yeterli potansiyele sahip olduğu, taleplere 

cevap verme konusundaki yeterli seviyede olduğu, ülkemizde bulunan diğer kış 

turizm merkezlerine göre üstün konumda olduğu düşüncesi ortalamanın üzerinde 

olumlu seviyededir. Bunun dışında kış turizminin Kayseri ekonomisine katkı 

sağladığı, coğrafi açıdan konumu itibariyle ve çevresindeki illerin sahip olduğu 

turizm potansiyeli sayesinde tercih edilme sayısını artırdığı düşüncesi katılımcılar 

tarafından çoğunlukla olumlu cevaplanmış ve ortalamanın üzerinde bir düzeyde 

analiz edilmiştir. Ayrıca Kayseri ilinin sahip olduğu diğer turizm çeşitliliği de kış 

turizmine katkı sağlamaktadır sorusuna ortalamanın üzerinde olumlu cevaplar 

verilmiştir. Bu da gösteriyor ki Kayseri’nin tarihi geçmişi, Selçuklu yapıları, dini 

mimarisiyle sahip olduğu diğer turizm faktörleri kış turizm tercihlerine de etki 

etmektedir. 

 

Anketin güvenilirliğinin artırılması için sorulan “Kayseri’de kış turizm 

kapsamında verilen hizmetler yetersiz seviyededir.” sorusu ortalamanın altında bir 

düzeyde olumsuz cevaplandırılmış ve bu da anketlerin güvenilirliğini artırmıştır. 

“Kayseri'de kış turizmi gelişimi konusunda yeterli tanıtımlar yapılmaktadır.” 

sorusuna genel anlamda verilen cevaplar orta seviyede olup kararsızlık boyutunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bu da kış turizmi açısından, reklam ve tanıtım konusunda 

eksiklikler olabileceğini göstermektedir. 

 

İkinci bölümde Kayseri’nin kış turizminde tercih edilme sebepleri ölçmeye 

yönelik 10 tane soru oluşturulmuş ve 1 (kesinlikle katılmıyorum) den 5 (kesinlikle 

katılıyorum) e kadar cevaplandırmaları istenmiştir. Verilen cevaplar neticesinde 

çözümlemeler yapılmış ve öncelikle soruların güvenilirliği için Cronbach's Alpha 

katsayısı ölçümü yapılmıştır.  

 

Tablo 10: Tercih Edilme Sebeplerine Yönelik Soruların Güvenilirlik Ölçümü 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,745 ,758 10 
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Yapılan ölçüm sonucunda Cronbach's Alpha katsayısı 0,745 çıkmıştır. Bu da 

soruların güvenilirlik açısından “Kabul Edilebilir” düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Aşağıdaki tabloda tercih edilme sebeplerine yönelik sorulara verilen cevapların 

ortalamaları detaylı şekilde açıklanmıştır. 

 

Tablo 11: Tercih Edilmesindeki Sebepleri Ölçmeye Yönelik Soruların 

Ortalaması 

Tercih Edilmesindeki Sebepleri Ölçmeye 

Yönelik Sorular 
Ortalama 

Standart 

Sapma  

Sayı 

(N) 

Kayak pistlerinin kapasitesi yeterli seviyededir. 3,8268 0,88237 231 

Kayak pistlerinin bakımı yeterli seviyede 

yapılmaktadır. 
3,7229 0,85024 231 

İhtiyaç halinde kullanılacak alışveriş merkezleri 

yeterli seviyededir. 
3,0346 1,12622 231 

Erciyes Kayak Merkezinde ilk yardım ve sağlık 

hizmetleri yeterli seviyede sunulmaktadır. 
3,619 0,92895 231 

Kayseri kış turizm hizmetlerinde diğer 

rakiplerinden daha geride kalmaktadır. 
2,6494 1,00994 231 

Erciyes Kayak Merkezinde emniyet ve güvenlik 

hizmetleri yeterli seviyede sunulmaktadır. 
3,7359 0,80997 231 

Kayak merkezindeki otellerin sunduğu hizmetler 

yeterli seviyededir. 
3,3333 0,82708 231 

Kayak eğitimi veren eğitmenler yeterli seviyede 

hizmet vermektedir. 
3,2381 0,95075 231 

Kayak eğitimi veren eğitmenler yeterli seviyede 

hizmet vermektedir. 
3,0866 1,1234 231 

Erciyes Kayak Merkezinde sunulan hizmetlerin 

(kayak, konaklama vb.) fiyatları uygundur. 
2,6623 1,11835 231 

 

Kayseri’nin kış turizminde tercih edilmesine yönelik sorulara verilen cevaplara 

baktığımızda; kayak pistlerinin kapasitesinin yeterli seviyede olduğunu ve kayak 

pistlerinin bakımlarının yeterli seviyede yapıldığı konusunda katılımcılar tarafından 

ortalamanın üzerinde olumlu cevaplar verilmiştir. Ayrıca Erciyes kayak merkezinde 

bulunan ilk yardım ve sağlık hizmetleri ile emniyet ve güvenlik hizmetlerinin de 
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yeterli seviyede olduğu konusunda ortalamanın üzerinde olumlu cevaplamalar 

yapılmıştır. Bakıldığı zaman kayak pisti çevresiyle ilgili yapılan çalışmaların ve 

verilen hizmetlerin ziyarete gelen katılımcılar tarafından çoğunlukla olumlu bir geri 

dönüş oluşturduğu görülmektedir.    

 

Erciyes kayak merkezinde sunulan, kayak konaklama gibi hizmetlerin 

fiyatlarıyla ilgili sorulan soruda katılımcıların çoğunluğu tarafından ortalamanın 

altında olumsuz cevaplar verilmiştir. Yani sunulan kayak ve konaklama vb. 

hizmetlerin katılımcıların çoğunluğu tarafından fiyatlarının yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Genel anlamda katılımcıların verdikleri cevaplarla şu şekilde 

düşünülebilir ki; Erciyes kayak merkezinde hizmet açısından kaliteli ancak pahalı 

hizmetler sunulmaktadır. 

 

Testin güvenilirliğini artırmak için sorulan “Kayseri kış turizm hizmetlerinde 

diğer rakiplerinden daha geride kalmaktadır.” sorusuna katılımcılar ortalamanın 

altında olumsuz cevaplar vermiştir. Çoğunluk tarafından Erciyes in kış turizm 

hizmetleri bakımından diğer rakiplerinden daha geri olmadığı düşünülmektedir. 

 

Tablo 12: Katılımcıların Tatil İçin Ayırdıkları Yıllık Bütçe 

BÜTÇE Sayı (n) Yüzde (%) 

1000-2000 TL 158 68,4 

2001-4000 TL 45 19,5 

4001-6000 TL 16 6,9 

6000 TL ve üzeri 4 1,7 

TOPLAM 223 96,5 

 

Katılımcılara yöneltilen “Yıllık tatil için ne kadar bütçe ayırıyorsunuz” 

sorusuna verilen cevaplara bakıldığı zaman yüksek çoğunluğunun (% 68,4) 1000-

2000 TL arası bütçe ayırdıkları görülmektedir. 2001-4000 TL arası bütçe ayıran 45 

kişi (% 19,5), 4001-6000 TL arası bütçe ayıran katılımcı sayısı ise 16 (% 6,9) dır. 
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Tatil için 6000 TL ve üzeri bütçe ayıran kişi sayısı sadece 4 tür. Katılımcıların 8 

tanesi bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

 

Tablo 13: Katılımcıların Kış Sporlarına İlgisi 

  
Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 122 52,8 

Hayır 108 46,8 

TOPLAM 230 99,6 

 

 

Erciyes kayak merkezine gelen ziyaretçilerin gelme sebeplerini anlamaya 

yönelik sorulardan birisi olan “Kış sporlarıyla ilgilenir misiniz?” sorusuna 

katılımcıların 122 si (% 52,8) evet cevabını verirken 108 katılımcı (% 46,8) hayır 

cevabını vermiştir. Son yıllarda Erciyes kayak merkezinde yapılan ulusal ve 

uluslararası kış sporu müsabakalarının bu konuda etkisi olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 14: Erciyes Kayak Merkezi Ziyaret Sayıları 

  Sayı (n) Yüzde (%) 

1 41 17,7 

2 68 29,4 

3+ 122 52,8 

TOPLAM 231 100 

 

 

 Katılımcılara yönlendirilen “Erciyes kayak merkezini kaç kez ziyaret 

ettiniz?” sorusuna katılımcıların 41 tanesi (%17,7) ilk kez ziyarete geldiğini, 68 

tanesi (% 29,4) iki kez ziyaret ettiğini 122 tanesi de (%52,8) 3 ve daha üzeri sayıda 

ziyaret gerçekleştirdiğini belirtmiştir.  
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Bakıldığı zaman kayak merkezini ziyaret edenlerin yüksek çoğunluğunu daha 

önce de ziyaret gerçekleştirmiş olanlar oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak 

katılımcılara tekrar gelmek isteyip istemediklerine dair bir soru yöneltilmiştir. 

 

Tablo 15: Kayak Merkezini Tekrar Ziyaret Etme İstekleri 

  Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 196 84,8 

Hayır 34 14,7 

TOPLAM 230 99,6 

 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu yani 196 kişi (%84,4) kayak merkezini tekrar 

ziyaret etmek istediklerini belirtirken 34 kişi (%14,7) de tekrar ziyareti için “Hayır” 

cevabını vermiştir. Bu da katılımcıların kayak merkezi hizmetlerinden çoğunlukla 

memnun olduğunu ve olumlu düşündüklerini göstermektedir. 

 

Kayak merkezine gelen katılımcıların gelme sebepleri de ana konu 

maddelerinden biri olduğu için ilk defa ziyarete gelenlerin ve tekrar ziyarete 

gelenlerin hangi sebeplerle geldiklerini anlamak için iki soru yöneltilmiş ve 

kendilerine uygun olan sebepleri seçmeleri istenmiştir.  

 

Tablo 16: Erciyes Kayak Merkezini İlk Kez Ziyaret Etme Sebepleri 

İlk Defa Ziyarete Gelenler Sayı (n) Yüzde (%) 

Tavsiye Üzerine 25 10,8 

Tanıtım Reklamları 7 3 

Akraba Ziyareti 28 12,1 

Coğrafi Konum 45 19,5 

Spor Faaliyetleri 68 29,4 

Diğer Sebepler 11 4,8 

TOPLAM 184 79,7 
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Bakıldığı zaman Erciyes kayak merkezine ilk defa gelen ziyaretçilerin yüksek 

çoğunluğunu spor faaliyetleri için ve coğrafi konumu sebebiyle ziyarete gelenler 

oluşturmaktadır. Spor faaliyetleri için gelenlerin sayısı 68 (% 29,4) iken coğrafi 

konumu sebebiyle ziyaret edenlerin sayısı 45 (% 19,5) dir. Diğer sebepleri 

işaretleyen 11 katılımcının cevaplarına bakıldığı zaman genellikle “karı sevdiğimiz 

için”, “çocukları eğlendirmek için”, “teleferiğe binmek için”, “sucuk mangal yapmak 

için” gibi sebepler yazılmıştır.  

 

Tablo 17: Erciyes Kayak Merkezini Tekrar Ziyaret Etme Sebepleri 

Tekrar Ziyarete Gelenler Sayı (n) Yüzde (%) 

Maliyet 14 6,1 

Hizmet Kalitesi 19 8,2 

Coğrafi Konum 46 19,9 

Spor Faaliyetleri 73 31,6 

Alternatif Turizm Çeşitliliği 13 5,6 

Akraba Ziyareti 26 11,3 

TOPLAM 191 82,7 

 

 

Erciyes kayak merkezini tekrar ziyaret eden katılımcılara yöneltilen gelme 

sebepleri sorusuna verilen cevaplara bakıldığı zaman, ilk defa ziyarete gelenlerde 

olduğu gibi spor faaliyetleri göze çarpmaktadır. Spor faaliyetleri sebebiyle gelenlerin 

sayısı 73 (% 31, 6) iken bu sayıyı yine 46 ile (% 19,9) coğrafi konum takip 

etmektedir. Diğer sebeplere baktığımızda ise maliyet için gelen 14 (% 6,1), hizmet 

kalitesi için gelen 19 (% 8,2), alternatif turizm çeşitliliği için gelen 13 (% 5,6) ve 

akraba ziyareti için gelenlerin sayısı 26 (% 11,3) dır. 

 

4.5. Hipotez Analizleri ve Testler 

 

 Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebepler 

konusunda yapılan anket çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanan hipotezlerin 

çözümlenmesine geçmeden önce hangi testin uygulanacağının belirlenebilmesi 
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gerekmektedir. Uygun olan testin seçilmesi hususunda anketler üzerinde normallik 

testi uygulaması yapılmıştır. 

Tablo 18: Tests of Normality (Normallik Testi) 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Turizm potansiyeli skoru ,086 231 ,000 ,980 231 ,002 

Tercih edilme sebebi skoru ,091 231 ,000 ,973 231 ,000 

 

Turizm Potansiyeli Skoru 

H0: Dağılım normaldir. 

H1: Dağılım normal değildir. 

Shapiro-Wilk test sonucuna göre P:0,002<0,05 olduğundan hipotez red edilir ve 

dağılımın normal olmadığına karar verilir. Normal dağılım şartları sağlanmadı. 

 

Tercih Edilme Sebebi Skoru 

H0: Dağılım normaldir. 

H1: Dağılım normal değildir. 

Shapiro-Wilk test sonucuna göre P:0<0,05 olduğundan hipotez red edilir ve 

dağılımın normal olmadığına karar verilir. Normal dağılım şartları sağlanmadı. 

 

Bakıldığı zaman hem turizm potansiyeli skorunda hem de tercih edilme 

sebebi skorunda normallik varsayımları sağlanmadığı için parametrik olmayan 

testlerden cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U testi; medeni durum, gelir 

durumu, eğitim durumu ve meslek değişkenleri için Kruskal Wallis testi 

uygulanmıştır.  

Hipotez Turizm Potansiyeli 
 

Hipotez 
Tercih Etme 

Sebepleri 

H1 Cinsiyet H6 Cinsiyet 

H2 Medeni Durum H7 Medeni Durum 

H3 Eğitim Durumu H8 Eğitim Durumu 

H4 Gelir Durumu H9 Gelir Durumu 

H5 Meslek H10 Meslek 
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Cinsiyet Değişkeni: 

 

H1:      Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile turizm potansiyeline ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

 

H6:      Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.   

 

Tablo 19: Mann-Whitney Test 

 CINSIYET N Mean Rank Sum of Ranks 

turizm potansiyeli skoru KADIN 93 107,26 9975,50 

ERKEK 138 121,89 16820,50 

Total 231   

tercih edilme sebebi skoru KADIN 93 106,62 9915,50 

ERKEK 138 122,32 16880,50 

Total 231   

      

Tablo 20: Cinsiyet Test Statistics 

 

turizm 

potansiyeli 

skoru 

tercih edilme 

sebebi skoru 

Mann-Whitney U 5604,500 5544,500 

Wilcoxon W 9975,500 9915,500 

Z -1,636 -1,752 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 ,080 

a. Grouping Variable: CINSIYET 

 

Yapılan Mann-Whitney testi sonucunda turizm potansiyeli açısından 

p=0,102>0,05 olduğundan H1 reddedilir. Sonuç itibariyle turizm potansiyeli 

cinsiyete bağlı bir olgu olmadığı görülmektedir. 

 

Yapılan Mann-Whitney testi sonucunda  tercih edilme açısından p=0,08>0,05 

olduğundan H6 reddedilir. Sonuç itibariyle tercih edilme durumu cinsiyete bağlı bir 

olgu olmadığı görülmektedir. 
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Medeni Durum Değişkeni: 

 

H2:      Araştırmaya katılanların medeni durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

H7:      Araştırmaya katılanların medeni durumları ile tercih sebeplerine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Tablo 21:  Ranks (Medeni Durum) 

 MEDENI_DURUM N Mean Rank 

turizm potansiyeli skoru EVLI 117 119,03 

BEKAR 108 110,67 

DUL 6 152,75 

Total 231  

tercih edilme sebebi skoru EVLI 117 122,74 

BEKAR 108 106,96 

DUL 6 147,33 

Total 231  

 

Tablo 22: Medeni Durum Test Statistics 

 

turizm 

potansiyeli 

skoru 

tercih edilme 

sebebi skoru 

Chi-Square 2,757 4,483 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,252 ,106 

 
a. Kruskal Wallis Test 

Grouping Variable: MEDENI_DURUM 

 
 

Medeni durum değişkeni için yapılan Kruskal-Wallis Testi sonucunda turizm 

potansiyeli açısından p=0,252>0,05 olduğundan H2 reddedilir. Buradan yola çıkarak 

turizm potansiyelinin medeni duruma bağlı bir olgu olmadığı görülmektedir. 
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Medeni durum değişkeni için yapılan Kruskal-Wallis Testi sonucunda tercih 

edilme açısından p=0,106>0,05 olduğundan H7 reddedilir. Buradan yola çıkarak 

tercih edilme durumunun medeni duruma bağlı bir olgu olmadığı görülmektedir. 

 

Eğitim Durumu Değişkeni: 

 

H3:      Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H8:      Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile tercih sebeplerine ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 23:  Ranks (Eğitim Durumu) 

 EGITIM_DURUMU N Mean Rank 

turizm potansiyeli skoru ILK OGRETIM 10 132,45 

LISE 34 144,53 

ON LISANS 51 108,89 

LISANS 117 109,91 

YUKSEK LISANS 16 116,66 

DOKTORA 3 92,50 

Total 231  

tercih edilme sebebi skoru ILK OGRETIM 10 101,85 

LISE 34 152,84 

ON LISANS 51 107,08 

LISANS 117 114,79 

YUKSEK LISANS 16 95,53 

DOKTORA 3 53,67 

Total 231  

 

Tablo 24: Eğitim Durumu Test Statistics 

 

turizm 

potansiyeli 

skoru 

tercih edilme 

sebebi skoru 

Chi-Square 8,769 15,840 

df 5 5 

Asymp. Sig. ,119 ,007 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: EGITIM_DURUMU 
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Eğitim durumu değişkeni için yapılan Kruskal-Wallis Testi sonucunda 

p=0,119>0,05 olduğundan H3 reddedilir. Yani turizm potansiyeli eğitim durumuna 

bağlı bir olgu değildir. 

 

Tercih edilme açısından p=0,007<0,05 olduğundan H8 reddedilemez. Yani 

tercih edilme durumu eğitim durumuna bağlı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ortaya çıkan farkın hangi değişkenlerden kaynaklandığı için post hoc testlerine 

başvurulmuştur.   

 

Tablo 25: Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,536 5 225 ,179 

 

Yapılan homojenlik testi sonucunda p=0,179>0,05 olduğundan varyanslar 

homojen dağıtılmıştır. Bu sebeple post hoc testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 26: Post Hoc Testi (Tercih Edilme Sebebi) 
(I) 
EGITIM_DURUMU 

(J) 
EGITIM_DURUMU Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 

Lower Bound 

LISE ILK OGRETIM 7,88188 3,59895 ,246 -2,4631 

ON LISANS 7,95529
*
 2,21500 ,005 1,5884 

LISANS 7,13101
*
 1,94915 ,004 1,5283 

YUKSEK LISANS 8,04838 3,03301 ,089 -,6698 

DOKTORA 13,77922 6,02545 ,204 -3,5406 

 

Tablo 27:  Tukey Testi (Tercih Edilme Sebebi) 

EGITIM_DURUMU N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

DOKTORA 3 59,1767  

YUKSEK LISANS 16 64,9075 64,9075 

ON LISANS 51 65,0006 65,0006 

ILK OGRETIM 10 65,0740 65,0740 

LISANS 117 65,8249 65,8249 

LISE 34  72,9559 

Sig.  ,634 ,421 
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İkiden fazla grubumuz olduğu için bu farkın hangi iki gruptan 

kaynaklandığını bulmak için Post Hoc testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. Tercih 

edilme sebebi Lise-Ön lisans (P:0,005)  ve Lise-Lisans (P:0,004) arasında anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

 

Gelir Durumu Değişkeni: 

 

H4:      Araştırmaya katılanların gelir durumları ile turizm potansiyeline ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H9:      Araştırmaya katılanların gelir durumları ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Tablo 28: Ransk (Gelir Durumu) 

 MAAS N Mean Rank 

turizm potansiyeli skoru 1500 VE ALTI 32 102,22 

1500-3000 87 119,46 

3000-5000 94 117,54 

5000 VE USTU 18 115,75 

Total 231  

tercih edilme sebebi skoru 1500 VE ALTI 32 86,05 

1500-3000 87 125,45 

3000-5000 94 118,75 

5000 VE USTU 18 109,19 

Total 231  

 

Tablo 29: Gelir Durumu Test Statistics
a,b

 

 

turizm 

potansiyeli 

skoru 

tercih edilme 

sebebi skoru 

Chi-Square 1,653 8,516 

df 3 3 

Asymp. Sig. ,647 ,036 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: MAAS 
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Turizm potansiyeli açısından p=0,647>0,05 olduğundan H4 reddedilir. 

Bakıldığı zaman turizm potansiyelinin gelir durumuna bağlı bir olgu olmadığı 

görülmektedir. 

 

Tercih edilme sebebi açısından p=0,036<0,05 olduğundan H9 reddedilemez. 

Yani tercih edilme durumu gelir durumuna bağlı bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Farkın hangi gelir grubundan kaynaklandığını anlamak için post hoc 

testlerine başvuruyoruz. 

 

Tablo 30: Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,662 3 227 ,176 

 

Yapılan homojenlik analizi sonucunda P=0,176>0,05 olduğundan varyanslar 

homojen dağılmıştır deriz. Bu nedenle post hoc testlerinden Tukey testini 

kullanacağız. 

 

Tablo 31: Anova Testi (Tercih Edilme Sebebi-Gelir Durumu) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 673,967 3 224,656 2,156 ,094 

Within Groups 23652,455 227 104,196   

Total 24326,421 230    

 

p=0,094>0,05 olduğundan gelir grupları arasında anlamlı bir fark olduğu 

açıkça görülmektedir 

 

Tablo 32: Post Hoc Testi (Tercih Edilme Sebebi-Gelir Durumu) 

(I) MAAS (J) MAAS 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

1500 VE ALTI 1500-3000 -5,27854
*
 2,11040 ,013 -9,4370 

3000-5000 -3,84273 2,08916 ,067 -7,9594 

5000 VE 

USTU 
-2,69799 3,00745 ,371 -8,6241 
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Eldeki verilere göre 1500 TL ve altı maaş alanlar ile 1500-3000 arası maaş 

alanlar arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. (p=0,013<0,05)  

 

Meslek Değişkeni: 

 

H5:      Araştırmaya katılanların meslekleri ile turizm potansiyeline ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

 

H10:    Araştırmaya katılanların meslekleri ile tercih sebeplerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

 

Tablo 33: Ranks (Meslek Değişkeni) 

 MESLEK N Mean Rank 

turizm potansiyeli skoru KAMU 105 118,52 

OZEL 76 115,71 

OGRENCI 22 98,05 

EV HANIMI 10 73,90 

EMEKLI 1 33,50 

ISCI 17 154,56 

Total 231  

tercih edilme sebebi skoru KAMU 105 122,29 

OZEL 76 118,49 

OGRENCI 22 67,59 

EV HANIMI 10 75,90 

EMEKLI 1 59,50 

ISCI 17 155,59 

Total 231  

 

Tablo 34: Meslek Durumu Test Statistics
a,b

 

 

turizm 

potansiyeli 

skoru 

tercih edilme sebebi 

skoru 

Chi-Square 12,961 22,862 

df 5 5 

Asymp. Sig. 
,024 ,000 

 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: MESLEK 
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Turizm potansiyeli açısından p=0,024<0,05 olduğundan H5 reddedilemez. 

Yani turizm potansiyeli mesleğe bağlı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tercih edilme sebebi açısından p=0,000<0,05 olduğundan H10 reddedilemez. 

Yani tercih edilme durumu mesleğe bağlı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Farklılıkların hangi değişkenlerden kaynaklandığını anlamak için post hoc testine 

başvuruyoruz. 

 

Tablo 35: Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

tercih edilme sebebi skoru 1,428 4 226 ,225 

turizm potansiyeli skoru 1,558 4 226 ,187 

     

 

P=0,225 ve p=0,187 her ikisi de 0,05 ten büyük olduğu için varyanslar 

homojen dağılmıştır sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle post hoc testlerinden 

Tukey testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 36: Post Hoc Testi (Tercih Edilme Sebebi-Turizm Potansiyeli) 

Dependent Variable 

(I) 

MESLEK 

(J) 

MESLEK 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

OGRENCI KAMU -7,26819
*
 2,33877 ,018 -13,6996 

OZEL -6,94623
*
 2,41130 ,035 -13,5771 

EV HANIMI -1,20200 3,80413 ,998 -11,6631 

ISCI -12,21471
*
 3,22098 ,002 -21,0722 

EV 

HANIMI 

KAMU 

OZEL 

OGRENCI 

ISCI 

-7,02981 

-7,12582 

-4,61127 

-11,84988
*
 

3,12976 

3,17886 

3,60679 

3,76890 

,167 

,168 

,705 

,016 

-15,6364 

-15,8674 

-14,5297 

-22,2141 
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Yapılan testler sonucunda tercih edilme sebebi açısından meslekler arasında 

öğrenci-kamu (p=0,018<0,05), öğrenci-özel (p=0,035<0,05) ve öğrenci-işçi 

(p=0,002<0,05) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 

Yapılan testler sonucunda turizm potansiyeli açısından açısından meslekler 

arasında ev hanımı-işçi (p=0,016<0,05) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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SONUÇ 

 

Geçmiş tarihi yapısıyla büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kayseri 

ili sahip olduğu coğrafi konumu ile adeta medeniyetler arasında bir geçiş noktası 

olmuştur. Sahip olduğu bu özelliğiyle farklı kültürlerden etkileşim yaşamış ve 

bugünkü durumuna gelmiştir. Gerek Selçuklu döneminde başkentlik görevini 

üstlenerek gerek Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olarak tarih boyunca 

önemli etkiler bırakmıştır. Günümüzde sahip olduğu tarihi yapıların çoğu kaynağı da 

o yıllara dayanmaktadır.  

 

Sahip olduğu bu kültürel potansiyel Kayseri ilinin ziyaret potansiyelini de 

doğru orantılı olarak artırmakta ve tanınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle 

Gevher Nesibe Şifahanesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi, Hunat Hatun Camii, 

Kayseri Kalesi, Roma mezarları, Zeynel Abidin Türbesi, Kurşunlu Cami gibi 

Kayseri’nin tarihine ışık tutan yapılar ağırladığı ziyaretçilerle turizm potansiyelinin 

büyük bir çoğunluğunu üstlenmektedirler.  

 

Bu tarihi yapıların yanında Kayseri ili Türkiye’deki önemli kış turizm 

merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkeziyle gelen turistlerin alternatif turizm 

tercihlerini de artırmaktadır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kayak kış turizmi 

kapsamında son yıllarda ülkemizde gittikçe rağbet gören bir olgu haline gelmiştir. 

2000 li yıllardan önce plansız bir kış turizmine ev sahipliği yapan Erciyes kayak 

merkezi 2000 li yıllardan sonra profesyonel bir yapıyla planlı bir düzen içine 

girmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes’te yapılan kış turizmi 

yatırımlarını işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim 

şirketi Kayseri Erciyes A.Ş, ne yetki verilmiş ve Erciyes’i dört mevsim yönetme 

yetkisi şirkete verilmiştir. Bu yetkiyle birlikte şirket, Erciyes Dağı üzerinde bulunan 

teleferiklerin işletilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması, güvenlik tedbirlerinin 

alınması, suni karlama sistemiyle kar üretilmesi gibi saha hizmetlerinin yanında yaz 

faaliyetleri ve sportif aktivitelerle alakalı bütün süreçleri yürütmeye başlamıştır. 

 



 
 

71 
 

Yapılan bu köklü değişiklikler sonrası Erciyes kayak merkezine gelen ziyaretçi 

sayısında anlamlı bir artma meydana gelmiştir. İnsanların sadece yazın tatil 

anlayışını değiştirerek kışında tatil yapılabileceğinin örneklerini görmesiyle kış 

turizmi de rağbet görmeye başlamıştır. Ülkemizde çok sayıda bulunan kış turizm 

potansiyeli olan yerler henüz günümüzde istenilen seviyelere ulaşamamış da olsa 

mevcut kayak merkezleri yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam etmektedir. 

Özellikler Erciyes kayak merkezinin yanı sıra, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, 

Ilgaz, Davraz gibi ülkemizin kış turizm merkezleri de kış turizminin gelişiminde 

önemli katkılar sağlayan merkezler arasındadır.  

 

Çalışmamızın odak noktası olan Erciyes kayak merkezinin son yıllarda 

göstermiş olduğu gelişmeler ziyaretçilerin hangi sebeplerle ülkemizdeki diğer kayak 

merkezlerini değil de Erciyes i tercih ettikleri sorusunu akla getirmiştir. Buradan yola 

çıkarak gerçekleştirilen çalışmamızda, Kayseri ili bir bütün olarak ele alınmış ve 

öncelikle turizm potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra hazırlanan anket 

sorularıyla ziyaretçilerin Erciyes kayak merkezi potansiyeli ve tercih edilme 

sebepleriyle ilgili düşünceleri ortaya çıkarılmıştır. 

 

Hazırlanan anket sorularıyla Erciyes kayak merkezini ziyaret eden kişilere 

anket çalışması uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasına 138 i erkek 93 ü kadın 

olmak üzere 231 kişi katılmıştır. Yaş dağılımına baktığımız zaman çalışmaya katılan 

ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu 105 kişiyle 26-35 yaş arası nüfus oluşturmaktadır. 

Bunun dışında 18-25 yaş arasını 54 kişi, 36-46 yaş arasını 56 kişi, 46 yaş üzeri 

nüfusu da 15 kişi oluşturmaktadır. Çalışmaya 18 yaş altından sadece 1 kişi 

katılmıştır. Bakıldığı zaman gelenlerin büyük çoğunluğunu orta yaş olarak 

nitelendirebileceğimiz 26-35 ve 36-46 yaş aralığı oluşturmaktadır. Meslek dağılımına 

baktığımızda ise 105 kişinin kamu çalışanı, 76 kişinin de özel işletmelerde çalıştığı 

görülmektedir. Bunların dışında 22 katılımcının öğrenci, 17 katılımcının işçi, 10 

katılımcının da ev hanımı olduğu görülmektedir. Anket çalışmasına yalnızca 1 

emekli kişi katılmıştır. Bakıldığı zaman İleri yaş kesiminin kayak merkezini ziyaret 

etme sayısının az olduğu hem emekli sayısından hem de 46 yaş ve üzeri nüfustan 

katılanların sayısından anlaşılmaktadır. 
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Kayseri’nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesine yönelik sorulara 

verilen cevaplara bakıldığı zaman büyük çoğunluğunun ortalamanın üzerinde olumlu 

cevaplar verdiği görülmektedir. Yalnızca “Kayak eğitimi veren eğitmenler yeterli 

seviyede hizmet vermektedir.” sorusu ile “İhtiyaç halinde kullanılacak alışveriş 

merkezleri yeterli seviyededir.” sorusunda katılımcıların çoğunluğu olumlu yahut 

olumsuz cevap vermemiş ve kararsız kalmıştır. “Erciyes Kayak Merkezinde sunulan 

hizmetlerin (kayak, konaklama vb.) fiyatları uygundur.” sorusuna katılımcıların 

çoğunluğu tarafından olumsuz cevaplar verilmiştir. Bakıldığı zaman katılımcılardan 

gelen cevaplardan yola çıkarak, verilen hizmetlerin kaliteli olduğu ancak fiyat 

konusunda yüksek maliyetli olduğu düşünülmektedir. 

 

Katılımcıların kış sporlarıyla olan ilgisine bakıldığı zaman nerdeyse yarı 

yarıya bir oranlama söz konusu olmuştur. Kayak yapmaya ve yapılan kayak 

sporlarını izlemeye gelenlerin dışında kış sporlarıyla ilgilenmese bile teleferikle 

Erciyes i seyretmek için, sucuk ekmek yapmak için, çocuklarını eğlendirmek için de 

gelen bir katılımcı kesimi söz konusudur. Ziyarete gelenlerin yaklaşık %80 lik 

kısmının Erciyes kayak merkezini 1 den fazla ziyaret ettiği ve gelenlerin yine %80 

den fazlasının da tekrar gelmek istediği görülmektedir. 

 

Son yıllarda Erciyes kayak merkezinde gerçekleştirilen Kış sporları dünya 

kupası ve Avrupa kupası müsabakaları da gelen ziyaretçi sayısının artmasında katkı 

sağladığı görülmektedir. Bakıldığında Erciyes kayak merkezini ilk defa ziyaret eden 

ve tekrar ziyaretinde bulunan katılımcıların yaklaşık %30 luk kesimini oluşturanlar 

gelme sebepleri olarak spor faaliyetlerini göstermişlerdir. Ziyaretçilerin yaklaşık % 

20 lik kesimini oluşturanlar ise gelme sebepleri olarak Kayseri ilinin coğrafi 

konumunu göstermişlerdir. Ülkemizin orta kısımlarında tam geçiş noktası olarak 

adlandırabileceğimiz bir konuma sahip olan Kayseri’nin bu özelliğiyle kış turizmine 

ne denli katkı sağladığı görülmektedir. Doğuda olan insanların batıdaki Uludağ a, 

batıda olan insanların ise doğu da olan Palandöken e ziyaret etme ihtimalleri 

Kayseri’nin tercih edilme konusundaki olasılığı da yükseltebileceğini 

göstermektedir. 
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Çalışmanın etkinliğini artırmak için hazırlanmış olan 10 tane hipotezin 

çözümlemesi yapılmış ve bunlardan 4 tanesinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. 

Bakıldığı zaman “Tercih edilme sebebi-eğitim durumu”, “Tercih edilme sebebi-gelir 

durumu”, “Tercih edilme sebebi-meslek” ve “Turizm potansiyeli-meslek” 

değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. 

 

Tercih edilme sebebi-eğitim durumu değişkenlerine bakıldığı zaman lise-

önlisans ve lise-lisans mezunları arasında Erciyes kayak merkezinin tercih edilme 

sebepleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Yine tercih edilme 

sebebi-gelir değişkenlerine baktığımız zaman, 1500 TL altında geliri olanlar ile 

1500-3000 TL arasında geliri olanlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

saptanmıştır. Genel itibariyle bakıldığı zaman kış turizminin yaz turizmine göre daha 

maliyetli olduğu görülmektedir. Bu sebeple iki gelir durumu arasında çıkan anlamlı 

farklılık kış turizminde maliyetin önemini ortaya koymaktadır. Tercih edilme sebebi-

meslek değişkenlerine bakıldığı zaman öğrenci-kamu çalışanı ve öğrenci-özel şirket 

çalışanı arasında,  Turizm potansiyeli-meslek değişkenlerine baktığımız zaman ise ev 

hanımı-işçi arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.  

 

Katılımcılara son olarak sorulan “Erciyes Kış Turizmi kapsamında sunulan 

hizmetler açısından eksik gördüğünüz veya geliştirilmesi konusunda neler 

yapılabileceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna birçok faklı cevaplar 

verilmiştir. Bakıldığı zaman kayak merkezini pistlerinin, park alanlarının, alışveriş 

merkezlerinin ve konaklama alanlarının yetersiz olduğu düşüncesi vardır. Bunların 

dışında öğrencilerle ilgili farklı ve daha çok etkinlik yapılması isteği yer almaktadır. 

Kayak yapmayı sevenlerin verdiği faklı cevaplardan biri de ışıklandırmalar yapılarak 

gece kayak yapma zevkini yaşamak istediklerini dile getirmişlerdir. Katılımcıların 

cevaplandırdığı önemli sıkıntılardan biri de merkezden ulaşım sıkıntısıdır. 

Merkezden daha çok ve daha sık ulaşım araçlarının gelmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bunların dışında verilen hizmetlerin pahalı olduğu ve daha uygun 

fiyatlı tarifelerle hizmetler sunulması isteği verilen cevaplar arasında yer almaktadır. 

 

 



 
 

74 
 

KAYNAKÇA 

 2014 Yılı Yıllık Brifingi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü. 

 2018 Erciyes Master Planı  

 Acuner, E.(2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm 

Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından 

Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1 s.71, Rize. 

 Akalın, Ş. (1996). Hacı Kılıç Camii Ve Medresesi, TDV İslam Ansiklopedisi. 

 Aksın, A., Umar, Ö. O. ve Semerci Ç. (2006). Sosyal Bilimler Dergisi, Fırat 

Üniversitesi, Elazığ. 

 Aliağaoğlu, A. (2008). Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu 

Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Coğrafya 

Bölümü. 

 Alili, M. (2017). Avrupa’daki Ve Türkiye’deki Hüzün Turizmi 

Destinasyonlarının Karşılaştırması Üzerine Teorik Bir Çalışma, Uluslararası 

Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 

 Altaş, N.T., Çavuş, A. ve Zaman, N.(2015). Türkiye’nin Kış Turizmi 

Koridorunda Yeni Bir Kış Turizm Merkezi: Konaklı, Marmara Coğrafya 

Dergisi Sayı: 31-Ocak  2015, s.347-349-358,  İstanbul   

 Altundal, A. (1982). Siyasal Kültür ve Yöntem, İstanbul. 

 Arpacı, Ö., Zengin, B. ve Batman, O. (2012). Karamanın Mağara Turizmi 

Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği, KMÜ Sosyal ve 

Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. 

 Asunakutlu, T. ve Safran, B. (2004). Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan 

Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma (Marmaris Turizm Sektörü Örneği). 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İzmir. 

 Atasoy, E., Efe, R. Ve Soykan, A.(2008). Bursa ve Uludağ’ın Turizm 

Potansiyeli ve Sorunları. 

 Aydın, M. (2010). Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 

Konya. 

 Aydın, O.  (2012). AB’de Kırsal Turizmde İlk 5 Ülke ve Türkiye’de Kırsal 

Turizm, KMÜ  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 



 
 

75 
 

 Aydın, R. (2011). Kayseri’de II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş 

İki Yapı: Zeynel Abidin Ve Seyyid Burhaneddin Türbesi, Erciyes 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 

 Baydur, N. (1970). Kültepe ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul. 

 Bielikova, H. (2013). Vplyv Zımného Cestovného Ruchu Na Rozvoj 

Regıónu: Prípadová Štúdıa Okresu Ţarnovıca. 

 Bitlis ili Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023. 

 Ceylan, S.(2009). Davraz Dağı (Isparta)’nda Kış Turizmi.  Doğu Coğrafya 

Dergisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Bölümü, s.210, Burdur. 

 Çakıcı, A.C., Yavuz, G. ve Çiçek, M. (2014). Niğde Üniversitesi, İBF 

Dergisi, s.77  

 Çakıcı, A.C., Yavuz, G. ve Çiçek, M.(2014). Dağcılık Turizmine Katılımda 

Dikkate Alınan Hususlar Üzerine Bir Araştırma, s.75, Niğde 

 Çalışkan, U.(2014). Sarıkamış Kayak Tesisleri ve Konaklama Hizmetleri 

Müşteri Memnuniyeti Araştırması.  T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, s.46, Kars. 

 Çelik, T. (2016). Kayseri Ekonomisinin Üretim Yapısı: Değişme, Gelişme Ve 

İleriye Yönelik Tahminler, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi. 

 Çoruh, S. (1979). Genel Turizm Bilgisi, Güven Matbaası, Ankara. 

 Dağdeviren, A., Özdemir, H. ve Göker, G.(2017). Ilgaz İlçesinin Turizm 

Potansiyeli, Journal of Tourism and Gastronomy Studies , s.508-511, Çankırı 

 Daştan, H., Dudu, N. ve Çalmaşur, G. (2016). Kış Turizmi Talebi: Erzurum 

İli Üzerine Bir Uygulama, s.405, Erzurum 

 Demir, K.(2000). Kış Turizmi ve Kış Sporları Tesisleri Biçimlendirme Süreci 

İçin Veri Toplama Modeli, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü,Doktora Tezi, s.8-10-11İstanbul 

 Demir, M. ve Demir, Ş. Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında 

Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İzmir. 



 
 

76 
 

 Demir, M., Okutucu, M.A., Ağyürek, C. ve Güven, M. (2012). Av 

Turizminin Alternatif Turizm Kapsamında Erzurum İli Turizmine Etkisi, 

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 

 Demiroğlu, O.C., Turp, M.T., Öztürk, T. ve Kurnaz, M.L.(2016). Impact Of 

Climate Change On Natural Snow Reliability, Snowmaking Capacities, And 

Wind Conditions Of Ski Resorts İn Northeast Turkey: A Dynamical 

Downscaling Approach, Atmosphere 2016, 7, 52 

 Deniz Sektörü Raporu, 2003. 

 Deniz, T. ve Atışman, E. (2017). Kayseri İlinin Gastronomi Turizmine 

Yönelik Bir SWOT Analizi Çalışması, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 

 Deveci, B., Türkmen, S. ve Avcıkurt, S. (2013). Kırsal Turizm İle 

Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği. Uluslararası Sosyal ve 

Ekonomik Bilimler Dergisi. 

 Doggett, L. (1993). ‘Multi-cultural tourism development offers a new 

dimension in travel. Business Amerika. 

 Doğan, G. (2013). Erciyes Dağı (Kayseri)’ nın Bitki Mikrofungusları, Ahi 

Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

 Doğanay, H. ve Zaman, S.(2002). Antalya ‘da Az Tanınan Bir Kış Turizm 

Merkezi: Saklıkent, Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Coğrafya Eğitim A.B.D, s. 

151-157, Erzurum. 

 Doğaner, S.( 1997). Türkiye’ nin Dağlık Alanlarında Kış turizmi Etkileyen 

Coğrafi Etmenler, s. 23-34, İstanbul  

 Doğaner, S.(1991).Dağ Turizmine Coğrafi Bir Yaklaşım, Uludağ’ da Turizm, 

s.139 

 Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm. Ege 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir. 

 Erdavletov, S. (2003). Turizm Tarihi: Gelişimi ve Bilimsel Araştırılması. 

Rauan Yayınları. Almatı. 

 Evliyaoğlu, S. (1989). Genel Turizm Bilgileri, Ankara. 

 Fennell, D. (2008). Ecotourism. Routledge, Taylor&Francis Group. 



 
 

77 
 

 Gencay, C. (2007). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm 

Sektörü. İstanbul. 

 Giles, A.R ve Perry, A.H.(1988). The Use Of A Temporal Analogue To 

İnvestigate The Possible İmpact Of Projected Global Warming On The UK 

Tourist İndustry, Tourism Management,19(1) s.75-80 

 Güner, İ. (1995). Turistik Fonksiyonları Açısından Bodrum Yat Limanı, 

Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:1, Erzurum. 

 Güzel, Ö. (2010), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir 

Dinamik: İnanç Turizmi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 

Isparta. 

 Haider, W. (1991). A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in 

partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

at McGill University. 

 Harrissson, S.J., Winterbottom, S.J., ve Johnson, R.C. (2005). Changing 

Snow Cover and Winter Tourism and Recreation  in the Scottish Higlands, 

Hall, C.M. (Ed.), Tourism Recreation and Climate Change, Channel View 

Rublicacations, Great Britain  

 Hüsrevoğlu, M. (2016). Mevlana’nın Üstadı Seyyid Burhaneddin Veli 

Hazretleri, Kayseri. 

 Isparta Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Merkezi Broşürü, Isparta 

Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 

 İlkin, A. ve Dinçer, M.Z. (1991). Turizm Kesiminin Türk Ekonomisindeki 

Yeri ve Önemi, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar-Çözüm Önerileri Dizisi, 

Ankara 

 İnbaşı, M. (2000). Kayseri Kalesi,  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü. 

 İncekara, A.(1998). Doğu Anadolu'da Kış Turizmi Ve Gelişme Olanakları, 

Mega Ajans , İstanbul Ticaret Odası Yayın no:18,  İstanbul  

 İzbırak, R. (1947). Kayseri Şehrinin İşleme Ve Gelişmesinde Bağcılığın 

Etkileri. 



 
 

78 
 

 Kahraman, N. ve Türkay, O. (2004). Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık , 

Ankara. 

 Karamağaralı, H. (1976). Kayseri'deki Hunad Camiinin Restitüsyonu ve 

Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Ba'zı Mülahazalar. 

 Katkat, D. Ve Mızrak, O.(2006). Yaz Ve Kış Turizmlerinin Türkiye 

Ekonomisine Katkılarının Karşılaştırılması, s.33-34  Erzurum 

 Kayseri İl Çevre Durum Raporu, 2013. 

 Kayseri Tanıtım Broşürü, 2010 

 Kılıç, B., Akyurt Kurnaz, H. ve Sop, S.A. (2011). Çekici Faktörlerin 

Destinasyon Seçimine Etkisinin Belirlenmesi Ve Hüzün Turizmi İlişkisi. 12 

Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Düzce Üniversitesi. 

 Koşan, A. (1994). Turizm Faktörünün Bölgelerarası Dengesizliği Gidermede 

Etkisi ve Erzurum Palandöken-Kış Sporları Turizm Merkezi Projesi, Doktora 

Tezi İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

 Kozak, N. ve Akoğlan, Kozak M. (2012). Genel Turizm Bilgisi, Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir. 

 Mcintosh, R. W. ve Goeldner, C. (1990). Tourism: Principles, Practices and 

Philosophies, New York. 

 Mursalov, M.(2009). Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi 

Ve Kış Turizmi Açısından Azerbaycan’ın Guba – Haçmaz Turizm Bölgesinin 

Arz Potansiyeli Yükseklisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İzmir 

 Oktayer, N., Susam, N. ve Çak, M. (2007). Türkiye’de Turizm Ekonomisi, 

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Yatırım Rehberi, 2017. 

 Özbek, Y. ve Arslan, C. (2008). Kayseri Taşınmaz Varlıklar Envanteri, Cilt 

1, Kayseri. 

 Özkurt, H. (2007). Sağlık Turizmi Tahvilleri, Maliye Dergisi, İstanbul 

Üniversitesi. 

 Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif 

Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi, Ankara. 



 
 

79 
 

 Pomfret, G. (2006). Mountaineering Adventure Tourists: A Conceptual 

Framework For Research, Tourism management, 27 (1) s.502 

 Readman, M. (2003). Golf Tourism, S. Hudson (eds), Sport and Adventure 

Tourism, The Haworth Hospitality Press, Bighamton. 

 Richards, G. (1996). Cultural Tourism in Europe. Wallingford, Oxford. 

 Sarı, C.(2008). Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları Planlama 

Yaklaşımları ve Öneriler, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, s.24, 

Antalya. 

 Sezer, İ. (2012). Turistik Fonksiyonları Ve Yat Turizmine Etkileri Açısından 

Didim Yat Limanı (D-Marin Didim). Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi. 

 Soykan, F. (1999). Doğal Çevre Ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm 

Türü: Kırsal Turizm. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi. 

 Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi. Ege 

Coğrafya Dergisi, İzmir. 

 Şafak, İ. (2003). Türkiye`deki Av Turizmi Uygulamalarının Özel Avlak 

İşletmelerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 

Dergisi. 

 Şebin, K., Yazıcı, A.G, Tozoğlu, E., Bostancı, M. ve Karahüseyinoğlu, F. 

(2010). Yöre Halkının Erzurum Kış Sporları Turizmi İle İlgili Sosyo-Kültürel 

Ve Ekonomik Beklentileri, s.20-21, Erzurum 

 Taluy, E.(2004). Dağ Turizmi, İstanbul Ticaret Odası Etüt ve Araştırma 

Şubesi  

 TURSAB Kış Turizmi Raporu, (2014). 

 Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, 2016. 

 Uçar, M., Çeken, H. Ve Ökten, Ş.(2010). Kırsal Turizm ve Kırsal 

Kalkınma(Fethiye Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara. 

 Ukav, İ. (2012). Adıyaman’da Av Turizmi, II. Disiplinler arası Turizm 

Araştırmaları Kongresi Adıyaman Üniversitesi.  

 UNEP. (2006). Wildlife Watching and Tourism: A study on the benefits and 

risks of a fast growing tourism activity and its impacts on species.  



 
 

80 
 

 Ünal, M. (2014). Sağlık Turizminde Mevzuat ve Teşvikler, AR&GE Bülten. 

 Vanat, L. (2016). 2016 International Report on Snow  & Mountain Tourism) 

 Vojackova, R. (2007). Zımní Extrémní Sporty A Jejıch Význam Pro Cestovní 

Ruch V Oblastı Krkonoš A Lıbereckého Kraje. 

 World Tourism Organization, 2011. 

 Wrıght, K. (2007). Religious Tourism, Leısure Group Travel Special Edition. 

 Yereli, A. B. ve Kara, T. (2012). Türk Devletlerinin Yeni Hamle Sahası : 

Sağlık Turizmi. International Conference On Eurasian Economies. 

 Yıldız, S. ve Kaya, F. /JRTR (2016), 3(2) Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla 

Bingöl İlinin Kış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Recreation 

and Tourism Research s.51-54, 

 Yurteri, E. (2017). Orta Anadolu’nun Aktif Volkanı: Erciyes Dağı, Doğal 

Kaynak ve Ekonomi Bülteni. 

 Zeydan, Ö. Ve Sevim, B.(2008). İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri, 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü 

 

İNTERNET KAYNAKÇASI 

 http://www.unwto.org/ 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9952/inanc-turizmi.html 

 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44423/dunya-miras-listesi.html 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11525/yat-turizmi.html 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html 

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9874/av-turizmi.html 

 http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html 

 http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-yapi.html 

 http://www.selcuklumuzesi.com 

 http://www.kayseri.gov.tr/kayseri-kalesi 

 http://www.kayseri.gov.tr/hunat-hatun-kulliyesi 
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http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10161/golf-turizmi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10335/magara-turizmi.html
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9874/av-turizmi.html
http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54965/tarihce.html
http://www.kayserikultur.gov.tr/TR,54966/cografi-yapi.html
http://www.selcuklumuzesi.com/
http://www.kayseri.gov.tr/kayseri-kalesi
http://www.kayseri.gov.tr/hunat-hatun-kulliyesi
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 http://www.kayseri.gov.tr/kapali-carsi 

 http://www.kayseri.gov.tr/bedesten 

 https://www.kayseri.bel.tr/kesfet-listeleme/roma-mezari 

 http://www.develi.gov.tr 

 http://www.kayserikultur.gov.tr 

 http://www.kayseri.gov.tr 
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EKLER 

Ek 1: “Kayseri’nin Kış Turizm Potansiyeli ve Tercih Edilmesindeki Sebepler: 

Erciyes Örneği” Anket Çalışması. 
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Değerli katılımcı, 

Bu anket, “Kayseri’nin Kış Turizm Potansiyeli ve Tercih Edilmesindeki Sebepler: Erciyes 

Örneği” isimli yüksek lisans tezine veri toplanması için hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz yanıtlar 

kesinlikle akademik alanda kullanılacaktır. Kurum ve kişi isimleri kesinlikle paylaşılmayacak ve 

kullanılmayacaktır. İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Gülhan KAYA                Dr. Öğr. Üyesi Semih BÜYÜKİPEKCİ 

Selçuk Üniversitesi                           Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                                                             Turizm Fakültesi 

Seyahat İşletmeciliği Ve Turist Rehberliği A. B. D.                                             Turizm İşletmeciliği A. B. D. 

Yüksek Lisans Öğrencisi                                           Danışman 

gulhan-92@hotmail.com                  sbipekci@selcuk.edu.tr 

0553 217 98 59                                  0533 612 95 95 

         

1. BÖLÜM :  KİŞİSEL BİLGİLER 

Yaşınız:                                                    ( ) 18 altı ( ) 18-25 ( ) 26-35 ( ) 36 46 ( ) 46 ustu 

Cinsiyetiniz:       ( ) Kadın ( ) Erkek 

Medeni Durumunuz:     ( ) Evli ( ) Bekar ( ) Boşanmış 

Eğitim Durumunuz:                     ( ) İlköğretim ( ) Lise ( ) Ön lisans  ( ) Lisans  

   ( )  Yüksek Lisans ( ) Doktora 

Aylık maaşınız ne kadar?                      ( ) 1500 TL altı  ( ) 1500-3000 TL ( ) 3001-5000 TL  ( ) 5000 TL üstü  

Meslek:        ( ) Kamu   ( ) Özel  ( ) Öğrenci  ( ) Ev Hanımı  ( ) Emekli  ( ) İşçi 

Uyruğunuz:                      ( ) T.C.  ( ) Diğer (Lütfen Belirtiniz)………………  

 

2. BÖLÜM:  KAYSERİ'NİN KIŞ TURİZM POTANSİYELİ 
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1. Kayseri'nin Kış Turizm Potansiyeli Oldukça Yüksektir.           

2. Kayseri'nin Kış Turizmi Arzı, Talepleri Karşılamakta Yeterlidir.           

3. Kayseri'nin Kış Turizmi altyapısı yeterlidir.           

4. Kayseri Kış Turizminde bölgedeki rakiplerinden daha üstündür.           

5. Coğrafi konumu Kayseri'nin kış turizmi açısından güçlü bir yönüdür.           

6. Kayseri’de kış turizm kapsamında verilen hizmetler yetersiz seviyededir.           

7. Kayseri'nin gelişen ekonomisi kış turizmini de olumlu yönde           

mailto:gulhan-92@hotmail.com
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etkilemektedir. 

8. Kayseri'nin sahip olduğu diğer turizm çeşitliliği kış turizminin gelişimine de 
katkı sağlamaktadır.           
9. Erciyes teki kış turizm hizmetleri Türkiye kış turizminin gelişimine katkı 
sağlamaktadır.           

10. Kayseri'de kış turizmi gelişimi konusunda yeterli tanıtımlar yapılmaktadır.           
11. Çevre illerin turizm çeşitliliği Kayseri'nin kış turizminde tercih edilmesine 
katkı sağlamaktadır. 

     

 

 

 

3. BÖLÜM:  KAYSERİ’NİN KIŞ TURİZMİNDE TERCİH EDİLMESİNDEKİ SEBEPLER 
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12. Kayak pistlerinin kapasitesi yeterli seviyededir. 
          

13. Kayak pistlerinin bakımı yeterli seviyede yapılmaktadır. 
          

14. İhtiyaç halinde kullanılacak alışveriş merkezleri yeterli seviyededir. 
          

15. Erciyes Kayak Merkezinde ilk yardım ve sağlık hizmetleri yeterli seviyede 
sunulmaktadır.           
16.  Kayseri kış turizm hizmetlerinde diğer rakiplerinden daha geride 
kalmaktadır.           
17. Erciyes Kayak Merkezinde emniyet ve güvenlik hizmetleri yeterli seviyede 
sunulmaktadır.           
18. Kayak merkezindeki otellerin sunduğu hizmetler yeterli seviyededir. 

          
19. Kayak eğitimi veren eğitmenler yeterli seviyede hizmet vermektedir. 

          
20. Kayak merkezine sağlanan ulaşım araçları ve hizmetler yeterlidir. 

          
21. Erciyes Kayak Merkezinde sunulan hizmetlerin (kayak, konaklama vb.) 
fiyatları uygundur. 

     

 

22.  Yıllık tatil için ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? 

  1000-2000 TL  (  )      2001-4000 TL  (  )       4001-6000 TL  (  )      6000 TL üzeri (  ) 

 

23. Kış sporlarıyla ilgileniyor musunuz? 

Evet ( )  Hayır (  ) 

 

24. Erciyes’i kış turizmi kapsamında kaç kez ziyaret ettiniz? 
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 1 ( )     2 ( )      3 + ( ) 

 

25. Önümüzdeki yıllarda tekrar Erciyes e kış tatili için gelmeyi düşünüyor musunuz?  

Evet ( )  Hayır (  ) 

 

26. Erciyes i tercih etmenizdeki en önemli etmenler nelerdir? (İlk kez gelenler cevaplayacaktır.) 

 Tavsiye üzerine ( )      Tanıtım reklamları ( )    Akraba ziyareti ( )  Coğrafi Konum ( ) 

 Spor Faaliyetleri ( )           Diğer ( ) Belirtiniz …………………… 

 

27. Tekrar gelmenizi sağlayan sebepler nelerdir? ( 2 ve üstü ziyarete gelenler cevaplayacaktır.) 

 Maliyet ( )      Hizmet Kalitesi ( )      Coğrafi Konum ( )     Spor faaliyetleri ( )     

Alternatif turizm çeşitliliği ( )      Akraba ziyareti ( ) Diğer ( ) Belirtiniz …………………. 

 

4. BÖLÜM: ERCİYES KIŞ TURİZMİNİN GELİŞMESİ 

 

28. Erciyes Kış Turizmi kapsamında sunulan hizmetler açısından eksik gördüğünüz veya geliştirilmesi 

konusunda neler yapılabileceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


	bilimsel etik+ tez kabul

