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ÖNSÖZ 

YaĢadığımız yüzyılın son çeyreğinde kurumlar, dünyada yaĢanan hızlı 

ekonomik ve biliĢsel değiĢimler sonucunda geleneksel pazarlama anlayıĢlarını geride 

bırakarak temelinde tüketici istek ve ihtiyaçlarının yattığı çağdaĢ bir pazarlama 

anlayıĢına doğru yönelmek zorunda kalmıĢladır. DeğiĢime ayak uyduran kurumlar 

müĢteri odaklı çağdaĢ pazarlama anlayıĢının halkla iliĢkiler etkinlikleri ile geniĢ bir 

uygulama alanına sokmakta ve etkili bir hareket kabiliyeti kazanmaktadır. 

Günümüzde pazarlama anlayıĢı yerini bütünleĢik pazarlama iletiĢimine bırakmıĢtır. 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, reklâm, halkla iliĢkiler, satıĢ geliĢtirme, doğrudan 

pazarlama, kiĢisel satıĢ, ticari fuarlar, satıĢ noktası iletiĢimi yani pazarlamanın bütün 

enstrümanlarını tek elde toplayıp verilmek istenen mesajı tek bir kaynaktan 

yönetilerek tüketici çeĢitli yönlerden gelen mesaj bombardımanı altında kalmadan 

tek bir kaynaktan düzenli bir Ģekilde yapılan programa göre bazen reklâm bazen 

pazarlama halkla iliĢkiler, bazen de diğer unsurlardan birinin üzerine ağırlıklı olarak 

çalıĢır. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkileri‟nin ne olduğu, nasıl ve nerede 

kullanıldığını ve pazarlamanın stratejik hedeflerine ne çeĢit katkılar sağladığını 

belirlemeyi amaçlayan bu çalıĢmada örnek olay olarak otellerin turizm sezonunu 

uzatmak ve müĢteri profilini çeĢitlendirmek için kullandığı golf sporu bu çalıĢmada 

incelendi. 

Türkiye‟de 1990‟lı yılların ortasında baĢlayan golf turizmiyle ilgili yatırımlar 

baĢlamıĢ ve ilerleyen yıllarda özellikle Antalya–Belek bölgesinde golf turizmi, 

yapılan yatırımlar sonucunda bu sporun merkezi konumuna gelmiĢtir. Bu çalıĢmada 

golf sporu ve turizm iliĢkisini tanımladıktan sonra, ülkemizde golf turizmi 

geliĢiminin nasıl olduğu, Belek Bölgesinde golf turizmini tanıtmak ve pazarlamak 

amacıyla yapılan çalıĢmalar ele alınmıĢtır. Bu amaçla literatür taraması sonrası 

Gloria Golf Oteli yetkilileri ile görüĢmeler yapılmıĢ, golf pazarının genel durumu ve 

pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler uygulamaları incelenmiĢtir.  

 Bu araĢtırmada bana yardımcı olan danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Hasret AktaĢ‟a, 

Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt‟a, Hatice Hilal Seyhan‟a, Gülsüm Güvendiren 

Yıldırım‟a, Gülsüm ġimĢek‟e, Sevda Elgüm Ġyin‟e, Kuzenlerim Fulya Çimen ve 
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Yasemin Çimen Fletcher‟e, benden maddi manevi yardımı esirgemeyen aileme ve 

motivasyon kaynaklarım olan çocuklarıma teĢekkür ederim. 
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ÖZET 

Hızla değiĢen bilgi teknolojileriyle birlikte sosyal ve ekonomik yaĢamda 

değiĢmektedir. Bu değiĢimden pazarlama ve halkla iliĢkiler de nasibini almıĢtır. Bu 

değiĢimle birlikte klasik pazarlama anlayıĢı, yerini müĢteriyi merkeze alan bütünleĢik 

pazarlama iletiĢimine bırakmıĢtır. BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, müĢteriye yönelik 

iletilen tüm mesajlar tek sesliliği sağlayacak Ģekilde, amaca, mesaja ve hedef kitlenin 

özelliklerine uygun kanallar ile en uygun zamanda hedef kitleye iletilmesidir. 

Halkla iliĢkilerde de değiĢiklikler olmuĢtur. BütünleĢik pazarlama iletiĢimine 

dahil edilen yönüne ise pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler denmiĢtir. Halkla ilişkilerin 

pazarlama amaçlı kullanımı olup, pazarlama ve halkla ilişkiler fonksiyonlarının 

kesişmelerinden oluĢan ortak alanı oluşturmaktadır. Kurumun hedef ve stratejilerine 

yönelik çok yönlü taktik ve mesajların oluĢturulup iletilmesidir.   

Bu sebeple çalıĢmada, ilk bölümde öncelikle halkla iliĢkiler incelenmekte, 

sonrasında pazarlama ve halkla iliĢkiler arası iliĢki, son olarak da pazarlama amaçlı 

halkla iliĢkiler, sırasıyla geliĢimi, amaçları,  hedef kitleleri ve temel araçları Ģeklinde 

çeĢitli boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ġkinci bölümde ise turizm, golf  turizmi, golf 

turistlerinin karakteristik özellikleri ve Belek bölgesindeki golf turizmi ele alınmıĢtır. 



 vii 

Son bölümde ise, Belek bölgesindeki Gloria Golf Oteli‟nde gerçekleĢtirilen  

pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler programı analiz edilip, bir uygulama örneği olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

 Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 

   

Adı Soyadı AyĢegül Çankaya Numarası 014221011002 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 

Halkla iliĢkiler ve Tanıtım 

Halkla ĠliĢkiler 

DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hasret AktaĢ 

Tezin Ġngilizce Adı Public Relations And Sport 

The Significance Of Golf Sport, Used As Marketing 

Strategy By Hotels, In Terms Of Public Relations. 

 

 

 

SUMMARY 

 
Social and economical life is being changed with informative technology. 

Public Relations and Marketing industries are affected by this change as well. Classic 

marketing understanding is replaced with Customer Driven Integrated Marketing 

Communication within this change. That means all the messages to target 

audience/customers are being delivered by the right channels that fits with 

customers‟ characteristics at the right time regarding the purpose.  

There have been chances in Public Relations too. Regarding this change, the 

part that is added to Integrated Marketing is called „Public Relations for Marketing‟. 

This term refers that Public Relation is also aiming the „marketing‟ and it is formed 

by the functions of both Public Relations and Marketing. This also can be called as 

the common area of intersection of these two. It is forming up the tactics and 

messages regarding the strategic aims of the company/corporation.  

In the first chapter of the study, first public then the relationship between 

marketing and public relations are scanned. As a last Marketing Purposed Public 

Relation (MPR), its development and the main resources of it are taken up in detail. 
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In the second chapter, golf tourism including the main characteristic features of 

it and Belek as the area for golf tourism are discussed. In the last section the 

Marketing Public Relation (MPR) program in Gloria Golf Resort, Belek is analyzed 

with a case study.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA ĠLĠġKĠLER (MARKETING PUBLIC 

RELATION) 

 1.1. HALKLA ĠLĠġKĠLER 

Halkla iliĢkiler, sosyal bir bilimdir. Dolayısıyla bir çok bilim dalıyla iç içe 

geçmiĢtir, kendi içinde de amaç ve stratejilerine göre de ayrılmalara gitmiĢtir.    

1.1.1. Tanımı  

Halkla iliĢkiler sosyal bir bilim dalı olduğu için, konunun sınırları tam olarak 

belirlenememiĢ ve birden çok halkla iliĢkiler tanımı yapılmıĢtır.  

 Bu tanımlardan bazıları Ģöyledir: Dünya Halkla ĠliĢkiler Birliği(IPRA)‟nın 

tanımı; “Özel veya kamu kemsinde faaliyette bulunan bir iĢletme veya kurumun iliĢki 

kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayıĢ, sempati ve desteğini elde etmek ve 

bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli bir yönetim fonksiyonu.”(Bilgin, 2008:17). 

Betül Mardin‟in halka iliĢkiler tanımı ise; “Kamu yada özel sektöre ait 

kuruluĢların olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli tanıtım politikasının 

saptanması, kuruluĢların bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ile kuruluĢlar 

arasında bilgi akıĢının sağlanması ve bu bilgi akıĢının gerekli etkinliği kazanarak 

amaçlanan sonuca ulaĢması için yapılan planlı faaliyetlerdir.”(Mardin, 1992:3).   

“Halkla iliĢkiler,özel ya da tüzel kiĢilerin belirtilmiĢ kitlelerle dürüst ve sağlam 

bağlar kurup geliĢtirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yönetmesi, tepkileri 

değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karĢılıklı yarar sağlayan iliĢkiler 

sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır(Asna, 

1993:13).  

“Halkla ĠliĢkiler, kiĢi veya kuruluĢun amaçlarını gerçekleĢtirmesine yardımcı 

olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalıĢanlar gibi, 

kuruluĢun yapısına göre değiĢkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleĢtirilen 

stratejik iletiĢim yöntemidir.”(Peltekoğlu, 2001:6). 
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Buraya kadar olan açıklama ve tanımlamalardan çıkarılabilecek sonuç, “Halkla 

iliĢkiler” dediğimiz oluĢum içinde üzerinde durulması gereken birkaç öğenin 

bulunuĢudur(Asna, 1993:24): 

Bunlardan birincisi, “karĢılıklı” olmadır. Halkla iliĢki kuran kiĢi ya da kuruluĢ, 

karsısındaki kitleye „bir Ģey‟ verirken, o kitleden bir baĢka „Ģey‟ de almaktadır. 

Bunun en basit örneği, kampanya konusu olan nesne ya da eyleme duyulan ilgi 

Ģeklinde geri gelmesidir. Demek ki bu oluĢumda iki uç arasında karĢılıklı akım ve 

bunun sonucu olan karĢılıklı yarar vardır. 

KarĢılıklı iliĢkinin, „„halkla iliĢkiler‟‟ kuran uç için getirdiği yarar, karĢı 

kitlenin güvenini, desteğini, hiç değilse anlayıĢını ve ilgisini kazanmaktır. Öyleyse 

bu ilginin (en azından) kazanılması, çabaların baĢlıca amacıdır. 

Kazanılan ilginin değerlendirilmesi halkla iliĢkilerde giriĢilen önemli bir 

çabadır. Bu değerlendirme yapılabilirse, sadece tanıtmayı yapan ucun karĢıdaki 

kitleye yeni Ģeyler öğretmesi değil, o kitle hakkında her zaman kullanılacak Ģeyler 

öğretmesi de sağlanmıĢ olur. 

Tanımlamalardan çıkarılacak bir baĢka öğe, hedefimiz olan kitleyi etkilemek, 

onu belirli bir inanıĢa ya da eyleme itmek görevidir. 

1.1.2. Halkla ĠliĢkilerin Amaçları  

Halkla iliĢkilerin amacı, kuruluĢ ile diğer çeĢitli iĢletmeler arasında iyi bir 

ortam meydana getirmek olmalıdır. 

Kurumların kuruluĢ amaçlarının yanında halkla iliĢkiler açısından da amacı 

kalıcı olabilmek için halka açılıp halkla bütünleĢmelidirler. Bunun için yapılması 

gerekenler(Bilgin, 2008: 41-42): 

- Halkı aydınlatmak. 

- Halkın yönetimle olan iliĢkilerinde iĢlerini kolaylaĢtırmak. 

- Halkla iĢbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini 

sağlamak. 

- Halkın; dilek, istek, Ģikayet, telkin ve tavsiyelerini dinlemek, aksaklıkların 

giderilmesi için çalıĢmalar yapmaktır.  
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1.2. Halkla ĠliĢkiler ve Pazarlama ĠliĢkisi 

Halkla iliĢkiler ve Pazarlama teknik açıdan birbirine çok benzeyen unsurlar 

taĢımaktadır. Her ikiside hedef kitlelerle iletiĢimlerinde bir çok disiplinde olduğu gibi 

araĢtırma, bilgi toplama, planlama ve programlama, bütçeleme, uygulama ve 

değerlendirme gibi benzer süreçlerden geçmektedir. Halkla iliĢkiler ve pazarlama 

arasındaki kavramsal iliĢkinin ortaya konulmasında benzerliklerden çok farklılıkların 

tespit edilmesi çok daha önemli gözükmektedir. 

BaĢarılı bir pazarlama için saygın ve iyi bir imajın olması gerekmektedir. Bu 

noktada halkla iliĢkiler ve pazarlama iĢbirliği yaparlar.  

1.2.1.Pazarlama Kavramı 

Pazarlamanın kullanıldığı yerler çok fazladır. En küçüğünden en büyüğüne her 

türlü iĢletmede, mal ve hizmetlerin pazarlanmasının yanında fikirlerin pazarlanması 

ortaya çıkmıĢtır. Siyasi partiler, üniversiteler gibi toplumsal alanda faaliyet gösteren 

birçok örgüt de pazarlamadan faydalanmaktadır.     

Pazarlama, tüketici ihtiyaçlarından hareketle üretilecek mal ve hizmetleri 

belirlemek, belirlenen bu mal ve hizmetlerin üretiminden en son tüketici ve ya 

kullanıcının eline geçmesini sağlayacak tüm hizmet ve tekniklerin tüketicileri tatmin 

ederek kar sağlamak amacıyla kullanılmasıdır(Ayhan, 1994:4). 

Pazarlama, toplumu ve bireyi sosyo-psikolojik yapılarla ilgili bilim dallarından 

yararlanarak inceleyen ve onların gerçek tutum ve davranıĢlarını öğrenmeye çalıĢan, 

mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaĢtırılmasında kullanılan yöntemlerden de 

yararlanılarak, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun pazarlama uygulamalarının 

bulunmasını sağlayan bir faaliyettir(Bozkurt,2004:15).    

1.2.2. Pazarlama ĠletiĢimi ve BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi 

2000‟li yıllarda, yoğun rekabet ortamına uyum sağlama çabaları ve çevreden 

yöneltilen eleĢtiriler; iĢletmelerin reklam, halkla iliĢkiler, satıĢ geliĢtirme, kiĢisel satıĢ 

gibi kitlesel olan ya da olmayan iletiĢim yöntemlerinin desteğine daha fazla 

gereksinim duymalarına neden olmaktadır. 
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Pazarlama ve iletiĢim bir arada çalıĢarak rekabetin oldukça yoğun yaĢandığı 

pazarlarda örgüte iliĢkin pozitif yönlü bir imaj inĢa etmekle yükümlüdürler(Murphy, 

1997:363). Modern pazarlamanın, kaliteli mal ya da hizmet üreterek, uygun fiyattan 

satmak ve kolay ulaĢılabilir olmaktan daha fazlasını gerektirmesi, tutundurma 

faaliyetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. ÇeĢitli biçimlerde müĢterileri ile iletiĢim 

içinde olması gereken iĢletmeler ise, bunu Ģansa bırakmamaktadırlar. 

ĠĢletmeler daha iyi iletiĢim için etkili reklama olan gereksinimlerini genellikle 

reklam ajanslarından, satıĢları hareketlendirmek için satıĢ promosyon uzmanlarından, 

kurumsal imajı geliĢtirmek için ise halkla iliĢkiler firmaları ve uzmanlarından destek 

alarak karĢılamakta ve satıĢ personelini eğiterek ikna yöntemleri konusunda 

bilgilendirmektedirler. Günümüzde pek çok iĢletme, artık iletiĢimin gerekli olup 

olmadığı sorusundan çok, nasıl ve ne kadar maliyetle iletiĢimi gerçekleĢtirebileceği 

sorusuna yanıt aramaktadır(Peltekoğlu, 2001:10-11 ). 

1.2.3. Halkla ĠliĢkiler ve Pazarlama Arasındaki Kavramsal ĠliĢki 

Pazarlama ve halkla iliĢkiler uzmanları MPR(Pazarlama Amaçlı Halkla 

ĠliĢkiler) kavramını 1980‟lerden sonra giderek artan bir biçimde literatürlerinde 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bu terim ilk kez, pazarlama faaliyetlerini destekleyici 

biçimde kullanılan halkla iliĢkiler alanını iĢaret etmek amacıyla Amerika‟da 

kullanılmıĢtır. Hatta MPR‟ın halkla iliĢkilerden bağımsız bir alan olarak 

değerlendirilmesini isteyen kimi uzmanlar; halkla iliĢkilerin bu türünün kendi içinde 

özerkleĢtiğini tüketici niteliği taĢımayan kamularla iliĢkileri de kapsayan halkla 

iliĢkilerin diğer biçimlerinden ayrı olarak ortaya konulmasını 

önermiĢlerdir(Peltekoğlu, 2001:34). 

Kotler‟e göre halkla iliĢkiler, amacı iĢletme ya da ürünün adının medyada para 

ödemeden yer alması olan ve duyuru (publicity) olarak tanımlanan eski anlayıĢı 

aĢarak, iyi bir kurumsal imaj yaratmak ve tanıtım tekniklerinden yararlanarak, 

iĢletmenin çeĢitli kitlelerle diyalogunu geliĢtirmeyi hedefleyen daha fazla anlam ve 

uygulamayı içermektedir. Ancak halkla iliĢkiler bir yöntem olarak 

publicity/duyurudan yoğun olarak yararlanır. Günümüzde basınla iliĢkiler, spesifik 

ürünlerin duyurusunu amaçlayan ürün tanıtımı, iç ya da dıĢ hedef kitlelerle iletiĢim, 



 

 

22 

firmanın daha iyi anlaĢılmasını sağlamak için gerçekleĢtirilen kurumsal iletiĢim 

(corporate communication), yasa koyucu ve hükümet üyeleriyle iletiĢimi sağlamak 

için yapılan lobi faaliyetleri, kamusal olaylar, iĢletmenin durumu ve imajı hakkında 

yönetime danıĢmanlık yapmak halkla iliĢkilerin görev ve uygulama alanı içinde yer 

almaktadır. Günümüzde pek çok iĢletme, halkla iliĢkiler departmanlarının 

faaliyetlerini pazarlama bakıĢı ile yönetmesini istemekte, bazı iĢletmeler ise, 

kurumsal tanıtım ve ürün tanıtımı ile imajı desteklemek için, Marketing PR olarak 

adlandırılan özel birimler oluĢturmakta veya bu hizmeti veren PR firmalarından 

destek almaktadırlar(Peltekoğlu, 2001:34,35). 

 Halkla iliĢkiler, diğer pazarlama iletiĢimi metotlarının kullanımının yasak 

olduğu durumlarda, etkili bir Ģekilde kullanılabilmektedir. Tütün ve alkollü içecek 

endüstrisi buna iyi bir örnek teĢkil eder. Ayrıca halkla iliĢkiler, diğer pazarlama 

iletiĢimi metotlarının kullanıldığı durumlarda iletiĢimi güçlendirici bir etkiye sahiptir. 

Pazardaki bir ürün için yapılan planlı ve uyumlu bir toplam iletiĢim programı, ürün 

satıĢlarını artırmanın yanı sıra, ürün imajını güçlendirerek uzun vadede etkili 

olmaktadır. Halkla iliĢkilerin pazarlamaya olan en büyük katkısı ise; özellikle kriz 

yönetimi alanında ortaya çıkar. ġirket imajının ve ürün markasının güçlü olduğu 

durumlarda, vulnerability relations (reaktif PR) denen “düzeltici halkla iliĢkiler” 

devreye girerek, kullandığı etkin stratejilerle pazarda oluĢmuĢ yanlıĢ kanıyı 

düzeltmeye çalıĢır. Ayrıca pazarlama faaliyetlerinin giderek artan maliyetleri de 

halkla iliĢkiler faaliyetlerinin devreye girmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan 

halkla iliĢkiler Ģirketin imajına ya da ürünlerine/hizmetlerine yönelik pozitif yönlü 

söylentilerin çıkmasına yol açarak kamuoyunda Ģirket, ürün/hizmet hakkında 

konuĢulmasını sağlar. 

 Halkla iliĢkiler; pazarlamanın hedef kitlesinin tanımlanması ve kimlerle iyi 

iliĢkiler geliĢtirileceğinin önceden saptanması açısından anahtar bir rol üstlenir. 

Ayrıca örgütün uzun dönemli pazarlama çabalarına halkla iliĢkilerin nasıl katkıda 

bulunacağı da halkla iliĢkiler alanının sorunsallarından birini 

oluĢturur(Haywood1991:156).  Shirley Harrison halkla iliĢkileri anlatırken 

pazarlamaya da yer vermiĢtir. Halkla iliĢkilerin zaman zaman pazarlama kitaplarında 

yardımcı bir fonksiyon olarak aktarıldığından söz ederek, halkla iliĢkilerin Ģirkete 
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   H.Ġ. 

potansiyel ya da mevcut müĢteri portföyünün isteklerini saptamada önemli bir yere 

sahip olduğuna katıldığını belirtmektedir. Fakat, halkla iliĢkilerin yalnızca pazarlama 

faaliyetlerinin bir kolu olduğu varsayımını Ģiddetle reddetmiĢtir(Harrison, 1995:1,6. 

Aktaran: Becerikli,2002:53). Çünkü Harrison‟a göre; halkla iliĢkiler pazarlama 

uzmanlarının zaman zaman karıĢtırdığı üzere yalnızca reklam, tutundurma ve 

publicity/duyuru faaliyetlerinden ibaret bir alan sayılamaz. 

 Halkla iliĢkiler uzmanları, pazarlamaya iliĢkin kararlara ürünün ya da hizmetin 

tüketiciye nasıl ve nerede sunulması gerektiğine iliĢkin bilgiler sunarak yardımcı 

olurlar. Çünkü bilindiğini gibi yer ve zamanla ilgili lojistik kararlar ürün ya da 

hizmet piyasaya sürülmeden önce alınmıĢ olmalıdır. Pazarlama karmasını oluĢturan 

5P(place=yer, price=fiyat, promotion=tutundurma, product=ürün, Public 

Relations=halkla iliĢkiler) içinde halkla iliĢkiler tanıtım faaliyetleri, özel bir takım 

olaylar, sergiler vs. düzenleyerek potansiyel tüketicinin dikkatini çekmeyi baĢararak 

pazarlamaya yardımcı olur. 

1.2.3.1. Halkla ĠliĢkiler Ve Pazarlama Arası ĠliĢkiyi Gösteren Modeller 

Pazarlama ve halkla iliĢkiler arasındaki iliĢki Kotler ve Mindak tarafından 5 

ayrı modelle açıklanmıĢtır(Kotler ve Mindak,1978:17-19):  

  

 

 

 

                A                                   B             C 

 

 

 D E  

ġekil1: Pazarlama ve halkla iliĢkiler arası iliĢkileri gösteren modeller (Kotler 

ve Mindak, 1978:17).   
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1.2.3.1.1. Ayrı Ama EĢit Fonksiyonlar 

 Birinci model olan ayrı ama eĢit iĢlevler modelinde; halkla iliĢkiler ve 

pazarlama, hedeflerine güçlerini ayrı ayrı kullanarak ulaĢmaya çalıĢırlar. Pazarlama, 

karlı bir biçimde müĢteri ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunları gidermek için 

çalıĢırken. Halkla iliĢkiler, kurumun baĢarısı için  hedef kitlelere yönelik çalıĢarak 

gerekli ortamı sağlamaktadır. 

1.2.3.1.2. EĢit Ama Birbiriyle KesiĢen Fonksiyonlar 

 Ġkinci model olan eĢit ama kesiĢen iĢlevler modeli, pazarlama ve halkla 

iliĢkiler birbirlerinden ayrı fonsiyonlar olarak varlıklarını sürdürürken, temelde çeĢitli 

ortak noktaları olduğunu ileri sürmektedir. Ürün tanıtımı ve müĢteri iliĢkileri ortak 

ilgi alanlarının açık birer örneğidir. 

1.2.3.1.3. Pazarlamanın Ağır Bastığı Fonksiyon 

 Üçüncü model olan pazarlamanın ağır bastığı iĢlevler modelinde; pazarlama 

amaçlı halkla iliĢkilerin kontrolünü elinde tutuyor. Halkla iliĢkiler,  pazarlamanın 

hedeflerine göre hareket etmektedir. Halkla iliĢkiler, ürün ve hizmetlerin 

pazarlanmasını kolaylaĢtırdığı ve pazarlama iĢlevlerinin ihtiyaçlarını karĢılamak için 

varolduğu düĢünülür.   

1.2.3.1.4. Halkla ĠliĢkilerin Ağır Bastığı Fonksiyon 

Bu modelde halkla iliskiler fonksiyonu, pazarlamayı kontrol etmekte ve 

pazarlama halkla iliskiler karĢısında alt düzeyde görülmektedir. Halkla iliĢkilerin 

kurum üzerinde hedeflere ulasmada önemli etkileri bulunmaktadır. KuruluĢun hedef 

kitleler tarafından nasıl algılandıgının büyük önem taĢıdığı kuruluĢlarda halkla 

iliĢkiler ön plana çıkmaktadır. ÇeĢitli halk gruplarıyla olan iliskiler içerisinde 

tüketicilerin tatmin edilmesi kadar diğer grupların da en iyi Ģekilde tatmin 

edilmesinin aynı öneme sahip oldugu kuruluĢlarda halkla iliĢkiler pazarlama üzerinde 

ağırlıklı bir rol üstlenmektedir. 
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1.2.3.1.5. Aynı Fonksiyon Olarak Halkla ĠliĢkiler Ve Pazarlama 

 BeĢinci modelde pazarlama ve halkla iliĢkilerin eĢit iĢlevler modelinde 

savunulan pazarlama ve halkla iliĢkilerin, kavramlarının ve metodolojilerinin hızla 

birbirine yaklaĢan iki iĢlev olduğudur. 

1.2.3.2. Uygulamada Örgütlenme ĠliĢkisi 

Pazarlama ve halkla iliskiler, çalıĢtıkları kurulumun yapısı, büyüklüğü, hizmet 

anlayıĢı, ürün ve hizmet çeĢidi ve faaliyette bulunduğu alan açısından uygulamada 

çok farklı Ģekillerde yönetilmektedir(Kotler ve Mindak, 1978:14). 

 

 

 

 

ġekil 2: Halkla iliĢkiler ve pazarlamanın kurumlarda kullanımının dört 

aĢaması(Kotler ve Mindak, 1978:14). 

 

1. Kar amacı gütmeden çalıĢan, huzur evleri, çocuk esirgeme yurtları gibi 

sosyal hizmet kurumları, halkla iliĢkiler ve pazarlamaya ihtiyaç duysalar bile genelde 

bütçe sorunu nedeniyle kullanamamaktadırlar. 
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2. Bazı kurumlar halkla iliĢkilere ihtiyaç duymakta iken pazarlamaya ihtiyaç 

duymazlar. Hastahaneler ve üniversiteler buna örnek olabilir. Bu gruba giren 

kurumların çevrelerince nasıl algılandıkları önemlidir. Özel üniversiteler ve 

hastaneler doluluğu arttırmak maksadıyla pazarlamaya giderek ilgi duymaktadırlar. 

3. Hedef kitleye ulaĢılması ve onun ihtiyacının giderilmesi ön planda olan 

kuruluĢlar. Pazarlama, halkla iliĢkilere göre ön plandadır. 

4. Bu gruptaki kurumlar içinse hem halkla iliĢkiler, hem de pazarlama 

önemlidir. Kurumun pazarı kadar, çevresi tarafından nasıl algılandığıda önemlidir. 

1.3. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, kavram olarak 90‟lı yıllarda kullanılmaya 

baĢlanmıĢ. Tüketici bağlılığı yaratılması, güven duyulması adına ürün ve hizmet 

hakkında bilgi içeren tüm kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir. Halkla 

iliĢkiler ise, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi içinde güven oluĢturabilecek temel araç 

olarak düĢünülmelidir(Peltekoğlu, 2001:18).  

Ġngilizce Integrated Marketing Communications (IMC) olarak tanımlanan 

kavram ülkemizde „Entegre Pazarlama ĠletiĢimi‟ olarak da kullanılmaktadır. Ancak 

akademisyenler, „BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi‟ kavramını tercih 

etmektedir(Bozkurt, 2007:15). 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi programında, tek sesliliği sağlayacak mesajlar, 

amaca, mesaja ve hedef kitlenin özelliklerine uygun kanallar ile en uygun zamanda 

hedef kitleye iletilir. Kanallar ve mesajlar arasındaki tutarlılık ve iĢbirliğinin yarattığı 

sinerjinin sonucunda iletiĢim çalıĢması daha etkili ve verimli olur. Bu nedenle 

bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin geleneksel tutundurma çalıĢmasına oranla çok daha 

etkin olduğunu söylemek mümkündür(Tosun, 2003:2). 

Marka ve kuruma ait tüm mesajlar stratejik olarak koordine edildiğinde bunun 

etkisi, reklam, satıĢ teĢviki pazarlama halkla iliĢkiler gibi pazarlama faaliyetlerinin 

birbirinden bağımsız planlanması, uygulanması ve birbirleriyle çatıĢan mesajlar 

gönderilmesiyle kıyaslanınca daha fazla olmaktadır(Harris, 1997:91).   
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BütünleĢik pazarlama iletiĢiminde, satıĢ merkezli iletiĢim stratejileri yerine, 

müĢterileri merkeze alan bir strateji uygulanmaktadır. Kurumla müĢteriler arasında 

çift yönlü bir iletiĢim vardır. Bu yeni yaklaĢım, tüketiciyi satın almaya doğru 

davranıĢsal olarak harekete geçiren ve müĢteri sadakati sağlayan, tüketici ve 

muhtemel tüketicinin maruz bırakıldığı ürün/hizmet hakkında tüm bilgi kaynaklarını 

yönetme ve yürütme süreci olarak tanımlanmaktadır. BütünleĢik pazarlama iletiĢimi 

müĢterilerle ilgili olan tüm iletiĢim araçlarından faydalanmaktadır. BütünleĢik 

pazarlama iletiĢim süreci, müĢteri ile baĢlamakta ve ikna edici iletiĢim 

programlarıyla devam etmektedir. BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, reklam, halkla 

iliĢkiler, satıĢ geliĢtirme, doğrudan pazarlama, kiĢisel satıĢ, ticari fuarlar, satıĢ noktası 

iletiĢimi uygulamalarının birbirleriyle uyumlu bir Ģekilde yürütme süreci olarak 

kabul edilmektedir(Bozkurt, 2007:16,17).  

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, yapılan programa göre bazen reklam bazen 

pazarlama halkla iliĢkiler, bazende diğer unsurlardan birinin üzerine  ağırlıklı olarak 

çalıĢır. 

1.3.1. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢiminin Özellikleri 

Ġzzet Bozkurt, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi adlı eserinde bu özellikleri kısaca 

Ģöyle belirtmiĢtir(Bozkurt, 2007:18,19): 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi yaklaĢımında bütün iletiĢim araçlarının 

pazarlama karması ile bütünleĢmesi ve planlanması esastır. 

Teknolojinin, pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması. 

Tüketici ve müĢterilere odaklanma. Marka farkındalığı yaratma ve tekrar eden 

satın alma davranıĢı oluĢturmayı hedefler. 

Ölçülebilir olamasıdır. 

Ġnteraktif bir iletiĢim süreci oluĢturmasıdır. 

Veri tabanı bazında planlama ve uygulama yapmasıdır. 

Ġçerden dıĢarıya doğru değil dıĢarıdan içeri doğru planlama. Stratejik kararlar 

Pazar bazlı olarak, müĢterilerin istek ve Ģikayetlerine göre düzenlenir. 

Sıfır bazlı planlama. BütünleĢik pazarlama iletiĢim planı yapılırken önceki 

yıllardaki verilerden çok, planın yapılacağı yıla ait verilerden faydalanılır.  
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1.3.2. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢiminin Amaçları  

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi alt bileĢenlerinden pazarlama amaçlı halkla 

iliĢkiler ağırlıklı kampanyanın amaçları Ģöyledir(Tosun, 2003: 10-12): 

Ürün ve marka gerksinimi geliĢtirme, 

Marka farkındalığı sağlama: Tanıma ve hatırlama 

Marka bilgisi 

Marka tutumu 

Markayı satın alma niyeti 

Markayı satın almayı kolaylaĢtırma 

Markayı satın alma 

 Tatmin olma  

Marka bağımlılığı 

1.3.3. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢiminin BileĢenleri 

BütünleĢik pazarlama iletiĢiminin en önemli özelliklerinden birisi alt sistemi 

oluĢturan bileĢenlerin değiĢimidir. Günümüzde genel olarak kabul gören görüĢe göre, 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi altı temel bileĢenden meydana gelmektedir. Doğrudan 

pazarlama, satın alma noktası iletiĢimi ve pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler bütünleĢik 

pazarlama iletiĢiminin yeni alt bileĢenleridir. Görüldüğü gibi geleneksel tutundurma 

iletiĢimindeki halkla iliĢkiler bileĢeni yeni sistemde yerini pazarlama halkla iliĢkilere 

bırakmıĢtır(Tosun, 2003:13).  

1.3.3.1. KiĢisel SatıĢ 

KiĢisel satıĢ, ürünün dağıtım kanallarında bulunmasını sağlamayı amaçlayan 

itme stratejisinin gerçekleĢmesi için uygulanması gereken taktiklerden birisidir. 
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KiĢisel satıĢ satıĢ personelinin, muhtemel alıcıların satın alma ihtiyacını, kendi 

firmasının ürünlerine çekerek giderdiği iletiĢim süreci olarak tanımlanır. Hedef 

kitlelerle doğrudan iletiĢim sağlanması ve geri dönüĢün kısa sürede alınması 

nedeniyle pazarlama iletiĢiminde önemli bir rol üstlenen kiĢisel satıĢ, satıĢ reprezantı, 

teknik satıĢçı, satıĢ danıĢmanı gibi farklı adlarla hizmet veren satıĢ görevlileri 

aracılığıyla gerçekleĢir(Peltekoğlu, 2004: 22). KiĢisel satıĢta müĢteriyi 

bilgilendirmek, ürün kullanımı sağlamak, müĢterilere satıĢ sonrası hizmet vermek 

gibi avantajları vardır.  

1.3.3.2. SatıĢ GeliĢtirme  

MüĢterilerin satın alma kararlarını hemen etkileyecek motivasyon yaratmayı 

hedefler. Bazı satıĢ geliĢtirme yöntemleri Ģunlardır(Peltekoğlu, 2004: 35-42); 

Kuponlar; gazetelerle birlikte verildiği gibi ürünle birlikte verilmektedir. 

Birden fazla ürünün tek ambalajda sunumu; en sık kullanılan promosyon 

yöntemlerinden biridir. 

Sürekililik sağlamaya yönelik promosyon uygulamaları; temel amacı, ürün 

satıĢıyla tüketicinin aynı alıĢveriĢ merkezine bağlamaya yöneliktir. Uygulama 

biçimleriyse, daha önceden ürünün alındığına dair fiyat etiketi gibi bir parçanın 

toplanarak fiyattan düĢülmesi olduğu gibi aynı ürünü birden fazla satın alınmasını ve 

alıĢveriĢ merkezine birden fazla gidilmesini sağlamak için her alıĢveriĢte verilecek 

olan hediyenin bir parçasının verilmesi olabilir. 

Fiyat indirimi; genellikle pazarda rakiplerin fiyatlarını yakalamak veya cazip 

fiyatı daha da cazip hale getirmek için kullanılır. Savunmaya yönelik bir 

uygulamadır. 

Ürünle birlite verilen armağanlar; ürünle birlikte verilen hediyeleri, ücret 

ödemeden tüketiciye sağlanan fırsatları içerir. 

Tüketiciye sonradan ulaĢtırılan armağanlar; çok az kullanılan bir tekniktir. 

Hediye, ürün satın alındıktan bir süre sonra, üzerinde ürün tanıtımı olan ambalajla 

tüketicinin eline geçmesidir. Mutfak araç gerecinden, t-shirt‟e kadar geniĢ bir hediye 

yelpazesi vardır. 
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Geri ödeme; küçük miktardan, ürün fiyatının tamamına yakınına kadar 

değiĢen oranlarda bedel tüketiciye geri ödenir. 

Numuneler; ürünün doğrudan tüketiciye ulaĢtırılmasında en etkin 

yöntemlerden biridir. Ürünün farklığını ortaya koyan bir özellik, rakiplere göre bir 

avantjın olduğu durumlarda ve reklamla açıklanamayan ürün özellikleri söz konusu 

olduğunda baĢarı oranı yüksektir. Evlere postalanarak, gazete ve dergilerle, satıĢ 

mekezlerinde, ulaĢım terminallerinde potansiyel kullanıcılarla ürün buluĢturulabilir. 

1.3.3.3. Doğrudan Pazarlama 

Doğrudan pazarlama, anında ve ölçülebilir, cevap veya tepki sağlamak 

amacıyla mevcut yada potansiyel müĢterilerle birebir temas kurma demektir. 

Doğrudan pazarlama çalıĢmasında, broĢür ve katologlar, teletekst, telefon, doğrudan 

cevap reklamları vb. yollarla müĢterilere direkt olarak ulaĢılır. Doğrudan cevap 

reklamlarında amaç, tüketiciden anında geri dönmesini sağlayabilmektir(Tosun, 

2003:15).  

1.3.3.4. Satın Alma Noktası ĠletiĢimi 

Süpermarket ya da büyük alıĢveriĢ merkezlerinde ürüne dikkat çekilmesi 

amacıyla, poster, afiĢ, ürün maketi, promosyon filmi, sallanır kartlar, vitrin 

düzenlemeleri gibi görsel materyallerden yararlanılır. P.O.P.(Point of Purchase) 

olarak adlandırılan bu teknik, ortalama10.000–15.000 kalem ürünün olduğu büyük 

süper marketlerde potansiyel müĢterinin ilgisini sizin ürününüze çekmek için 

özellikle planlanmamıĢ alıĢveriĢe teĢvik etmesi bakımından oldukça 

etkilidir(Peltekoğlu, 2001:42). 

1.3.3.5. Reklam 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi içinde yer alan reklam, belirli kiĢi veya 

kuruluĢun bedelini ödeyerek kitle iletiĢim araçlarıyla bir fikri, malı ya da hizmeti 

duyurumudur. Reklamın iletiĢim açısından en belirgin özelliği, planlanmıĢ etki veya 

etkilerin, iletinin hedef aldığı kitleyi bir ürün, marka veya kuruma iliĢkin olarak 

harekete geçirme amacında oluĢudur(Tosun, 2003:17).   
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Reklam amaçları, bilgilendirmek, ikna etmek, hatırlatmaktır. Bilgilendirmeye 

yönelik reklam, yeni bir ürünü tanıtmak için yoğunlukla ilk talebi sağlamak için 

kullanılır. Ġkna etmeye yönelik reklamsa çoğunlukla rekabetin yoğunlaĢtığı zaman 

tercih edilir. Hatırlatmaya yönelik reklamsa olgunluk dönemindeki ürünler için tercih 

edilir(Peltekoğlu, 2004: 27,28). 

1.3.3.6. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkiler 

GeliĢen teknoloji ve ekonomi ile birlikte aynı iĢlevi gören benzer ürünlerin 

çoğalması, tüketicilerin bilgi düzeyinin yükselmesi gibi nedenlerle marka 

oluĢturmak, markaya imaj yüklemek ve marka sadakati sağlamak zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Marka imajı da pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin ilgi alanına girmektedir. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin pazarlama sürecine katkısı aĢağıda 

verilmiĢtir(Tosun, 2003:19): 

-Yeni ürünlerin sunumunda etkilidir. 

-Olgun ürünleri yeniden konumlandırmaya yardım eder. 

-Ürün gruplarının benimsenmesinde ve gereksinim duyulmasında, ürün 

imajının oluĢturulmasında etkilidir. 

- Spesifik hedef gruplarına ulaĢmayı sağlar. 

-ÇeĢitli sorunlar ile karĢılaĢan ürün ve markaların sorunu aĢmalarına yardımcı 

olur.   

ĠĢletmeler halkla iliĢkileri taktiksel roller için kullanmaktadır; yeni hareketler 

yaratmak, örgüt içi iletiĢimle uğraĢmak, özel olaylar/programlar hazırlamak, lobicilik 

ve araĢtırmalar yapmak, halkla iliĢkilerin görevleri arasında bulunmaktadır. Son  on 

yılda halkla iliĢkiler uzmanı pazarlama karmasının değerli bir parçası olarak iĢletme 

içerisinde önemli bir yer edinmiĢtir(Bozkurt, 2007:134). 

Halkla iliĢkiler, ürün tanıtımında reklamın oluĢturamayacağı bir güvenilirlilik 

kazandırmaktadır.      
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Pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin amacı Ģudur, farkındalık yaratmak, satıĢları 

canlandırmak, iletiĢimi kolaylaĢtırmak, kuruluĢ ve markalarıyla tüketici arasında 

iliĢki oluĢturmaktır. Temel prensipleri inanılır ve güvenilir bir bilgi iletiĢimi, ilgili 

etkinliklere sponsorluk ve topluma faydası olan gereklilikleri desteklemektir(Harris, 

1999:21). 
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1.4. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkiler(Marketing Public Relations) 

Marketing public relations(MPR), yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu 

kavram dilimize; pazarlama halkla iliĢkileri, pazarlama yönelimli halkla iliĢkiler, 

pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler olarak aktarılmıĢtır. Bu çalıĢmada pazarlama amaçlı 

halkla iliĢkiler olarak kulanılmaktadır. 

1.4.1. Tanımı  

Halkla iliĢkiler geliĢen süreçte pazarlamanın stratejik hedeflerine destek 

verebilecek bir pazarlama silahı olarak öne çıkmaktadır. Yönetime yaptığı katkıların 

yanında pazar ve ürün konusunda yaptığı çalıĢmalarla da pazarlama planın önemli bir 

parçası haline gelmektedir. Pazarlama stratejisi ile ilgilenen ve pazarlamaya destek 

veren halkla iliĢkiler çalıĢmaları pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler adı altında ele 

alınmaktadır. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, ilginç haber olayları, yayınlar, sosyal 

yatırımlar, toplum iliĢkileri gibi yöntemlerden yararlanarak kurumları ve ürünlerini 

rakiplerden farklı bir noktaya taĢımaktadır. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, kuruluĢları ve onların ürünlerini tüketici 

istekleri, ihtiyaçları, çıkar ve ilgileri ile birlikte ele alan güvenilir bilgi ve etkileĢim 

iletiĢimiyle satın almayı ve tüketici tatminini teĢvik eden programların planlanması, 

yürütülmesi ve değerlendirmesi sürecidir.(Haris, 1991:12 ) 

Thomas Haris, pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin bir iĢletmeye pazarlama 

hedeflerini gerçekleĢtirmedeki yardımından dolayı, genel halkla iliĢkiler 

kavramından farklı olarak aĢağıdaki tanımı vermiĢtir:  

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkileri, iĢletmelerin ürünlerini, markalarını 

müĢterilerin istekleri, kaygıları ve ilgileri doğrultusunda oluĢturdukları iletiĢim 

programlarıyla, müĢteri tatminini, satın alma davranıĢlarını, arttırmaya, imaj 

oluĢumunu sağlamaya yönelik programları planlama, uygulama ve değerlendirme 

sürecidir(Haris, 1998:21). 
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 Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, çok çeĢitli iletiĢim tekniklerinin baĢarılı bir 

bileĢimidir. ġirketin satıĢ ve pazarlama amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yardımcı 

olur. Yıllar içinde publicity/duyuru, halkla iliĢkiler, promosyon, reklam gibi çeĢitli 

iletiĢim tekniklerinin katı sınırları erimeye baĢladı. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler 

de  tüm bu farklı teknikleri kapsayıcı bir biçimde ortaya çıkmıĢtır. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler; tüketicilerin ihtiyaç, istek, ilgi ve çıkarları 

doğrultusunda Ģirketin ve ürünlerin kimliklerini belirleme, güvenilir bilgi ve iletiĢim 

aracılığıyla tüketimi ve tüketici doyumunu teĢvik eden planlama, uygulama ve 

değerlendirme programlarını kapsayan bir süreçtir(Harris, 1998:3,5). 

 Bu tanımdan yola çıkarak pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler‟in yalnızca Ģirket 

maliyetlerinin azaltılması politikalarının bir sonucu olarak görülmemesi ve halkla 

iliĢkilerin maliyetlerin sürekli tüketici aleyhine artmasını engelleyici bir bakıĢ 

açısıyla hareket edebilmesi ve varoluĢunun temel gerekçelerinden birini oluĢturan 

toplumsal sorumluluğun gereklerini üstlenmesi gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. 

 Özellikle pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler açısından durumu 

değerlendirdiğimizde halkla iliĢkilerin; örgütün ürettiği insan sağlığını tehdit eden 

ürünlerin denetleyen, ürünlerin standartlara uygunluğunun kontrol eden, çevreye 

verilen zararların giderilmesini önleyici projeler geliĢtiren ve hayata geçiren, tüketici 

Ģikayetlerinin ürün ya da hizmetlere yönelik değerlendirmelerinin kaydını tutan ve 

araĢtıran bir birim haline gelmesi gerekmektedir. 

1.4.2. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkilerin GeliĢimi ve ĠĢlevleri 

Halkla iliĢkiler tarihçisi Georgia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Dekanı Prof. 

Scott Cutlip, Halkla iliĢkilerin pazarlama yönlü olarak kullanılmaya baĢlanmasını 

1899‟da N.W: Ayer reklam ajansının “National Biscuit Company” için yaptığı 

çalıĢmayla baĢladığını belirtmektedir. Reklam ajansı, “Uneeda Bisküvileri”nin 

ambalajını değiĢtirmiĢ, hijyenik paketlere koymuĢ ve farklı bir marka ismiyle 

piyasaya sürmüĢtür. Bu olay, pazarlamayı desteklemek için halkla iliĢkilerin 

kullanımında önemli bir kilometre taĢı olarak gözükmektedir.  

Halkla iliĢkilerin babası Edward Bernays da bu yöntemi Procter & Gamble‟ın 

Ivory sabunları için kullanmıĢtır. Amerikalı okul çağındaki çocuklar için sabun oyma 

modası baĢlatarak sabunun pazarlama çabalarını desteklemiĢtir. 
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 Bernays, bu yöntemin en büyük örneklerinden birini General Electric için 

uygulamıĢtır. Kurumun ampullerinin 50. yıldönümü kutlamalarını: „Aydınlanmanın 

altın yıldönümü‟ Ģeklinde adlandırmıĢtır.  

2. Dünya SavaĢı sonrasında pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler uygulamaları 

yaygınlaĢmıĢ ve 1950-60‟larda iĢ dünyasında önemli bir konu olarak görülmeye 

baĢlanmıĢtır(Harris, 1997:90). 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerndeki bir geliĢmede 1993 yılında The 

Marketing Report tarafından telefonla yapılan bir araĢtırmadır. AraĢtırma, tüketici, 

sanayi ve hizmet firmalarındaki 243 pazarlama yöneticisinin 3/1‟inin yıllık 

pazarlama bütçelerinin %20‟den fazlasını halkla iliĢkilere yatırdığını ortaya 

çıkarmıĢtır. Günümüzde ise , halkla iliĢkiler danıĢmanlığı yapan tüm firmaların 

toplam cirosunun %70‟den fazlasının pazarlama amaçlı halkla iliĢkilere ait olduğu 

tahmin edilmektedir( Harris, 1997:91). 

1.4.3. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkiler ve Kurum Halkla ĠliĢkileri  

Günümüzde halkla iliĢkiler sadece kamuoyu ve kuruluĢ arasında iletiĢim 

kurmak, kuruluĢu kamuoyuna tanıtmak, benimsetmek, kuruluĢ imajı oluĢturmak 

değildir. Halkla iliĢkiler pazarlama çalıĢmalarının önemli bir unsuru haline gelmiĢtir.  

Ürünün ve markanın önem kazanması, tüketicinin etkinliğinin artması ve 

iletiĢimin pazarlama düĢünceleri içerisindeki değerinin ortaya çıkması, halkla 

iliĢkilerin değiĢime uğrayarak pazarlama içinde etkin bir rol almasına neden 

olmuĢtur. 

Bu geliĢmelerle beraber halkla iliĢkiler kavramı, kurum ile kamuoyu arasındaki 

iletiĢimi sağlayan kurumsal halkla iliĢkiler ve kurumun pazarlama çalıĢmalarına 

destek olak pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler olmak üzere iki parçaya ayrılmıĢtır. 

Kurumsal halkla iliĢkiler, güçlü bir kurumsal itibar oluĢturarak, kurumun 

sağlığını uzun dönemli korumaktan sorumludur. Bu iĢlev tüketicinin yanı sıra diğer 

sosyal paydaĢlara da uzanır. ÇalıĢanlar, toplulukar, hükümet düzenleyiciler ve 

ortaklar gibi. Kurumsal halkla iliĢkilerin sorumluluk alanına; yakın çevre iliĢkileri, 

hayırseverlikle ilgili katkılar, çalıĢanlarla iletiĢim, yatırımcılarla iliĢkiler, kurumsal 
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yayınlar, kurumsal imaja yönelik mesajlar, sosyal içerikli programlar, kamuoyu 

sağlama ve etkileme vb girer(Harris ve Whalen, 2009:33). 

Kurumsal halkla iliĢkiler, kurum ya da kuruluĢun muhatap olduğu ve olacağı 

bütün hedef kitleler ile iliĢkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karĢı olan 

bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye, sempatilerini kurumsal kimliğe 

dönüĢtürme çabalarının bütünüdür. 

Kurumsal halkla iliĢkiler, hedef kitleleriyle iletiĢim kurarken çift yönlü bir 

iletiĢim sürecini kullanmaktadır. Bu çift yönlü iletiĢimi gerçekleĢtirmek için iletiĢim 

ve medya kanallarını kullanmaktadır. Kurumsal halkla iliĢkiler genel olarak 

kamuoyu oluĢturma tekniklerinden yararlanmaktadır. 

Kurumsal halkla iliĢkilerin yerine getirdiği faaliyetlere baktığımızda kurumsal 

halkla iliĢkilerin klasik anlamdaki halkla iliĢkilerin görevini yerine getirdiğini 

söyleyebiliriz. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler kısaca; ürün markası ve onun müĢterilerine 

odaklıdır. Birincil amacı haber medyası gibi önemli tüketici etkileyen gruplardan 

destek almaktır. Marka ve özellikleriyle ilgili haber yaparak ağızdan-ağıza pazarlama 

fısıltı sağlar. Bunun için ürünü göstermek için özel etkinlikler düzenler, ürünün 

kullanımını kolaylaĢtımak için eğitim malzemeleri oluĢturmak ve markayı iyi 

nedenlerle örtüĢtürerek marka ile ilgili iyi niyet oluĢturmaktır. Bu tüketicilerle marka 

arası iliĢki kurmayı sağlar. Pazarlama profesyonelleri bir zamanlar; reklam, satıĢ 

tutundurma vb. konularla ilgiliydiler. ġimdi zamanlarının ve enerjilerinin büyük bir 

kısmını ürün pazarlamasında etkileri olan, politikacılar, tüketici hakları savunucuları, 

çevreciler, politik aktivistler, kanun koyucular ve hükümet temsilcileriyle iletiĢime 

ayırmaktadırlar(Harris ve Whalen, 2009:33,34,35). 

Pazarlama yönlü halkla iliĢkiler; satıĢı ve müĢteri memnuniyetini teĢvik eden, 

Ģirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları 

ile özleĢtiren, inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileĢim iletiĢimini kullanan toplam bir 

planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir.  
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Bir baĢka ifadeyle pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, iĢletmenin satıĢını 

artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini 

destekleyen halkla iliĢkiler uygulamalarıdır. 

Genel olarak pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, kuruma yönelik olan kurumsal 

halkla iliĢkilerin‟ın aksine ürüne yönelik faaliyetleri içermektedir. Pazarlama amaçlı 

halkla iliĢkiler daha çok pazarlamaya yakındır. 

1.4.4. Proaktif ve Reaktif Pazarlama Halkla ĠliĢkileri 

Halkla iliĢkilerin pazarlama stratejisi proaktif ve reaktif halkla iliĢkiler 

stratejileri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Birincisi; Ģirketin pazarlama amaçları 

tarafından yönlendirilen Ģirketin ve ürünlerin/hizmetlerin tanıtımını yapmayı 

amaçlayan halkla iliĢkiler stratejisidir. ġirketin satıĢ amaçlarını yansıtan, pazarını ve 

pozisyonunu seçen bu tür bir halkla iliĢkiler stratejisi proaktif yapılıdır. Proaktif 

halkla iliĢkiler uzun dönemli pazarlama politikaları tarafından belirlenir.Proaktif 

halkla iliĢkiler uygulaması problemin tanımlanması ve hedeflerin belirlenmesi, mesaj 

ve araçları seçme, programın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi 

aĢamalarını içerir. 

 Pazarlama merkezli halkla iliĢkilerin kullanıldığı bir diğer alan dıĢ etkenler ve 

pazarda değiĢen Ģartlar tarafından belirlenir. Çünkü bu tür değiĢimler (hükümet 

politikası, tüketici davranıĢları, rekabet durumu vs.) Ģirket kaynaklı olmadıkları için 

ve Ģirket tarafından doğrudan belirlenemedikleri için planlanamazlar. Bunlar 

genellikle pazarlama politikaları tarafından yönlendirilirler. Bu strateji de reaktif 

yapılıdır. Reaktif PR politikaları, Ģirketin imajını ve gelirlerini artırmaya yönelik olan 

proaktif PR‟ın tersine firmanın zedelenen itibarını tamir ederek, pazar erozyonunu 

önleyerek, kayıp satıĢları yeniden kazanarak Ģirketin varolan statüsünü korumaya 

çalıĢır. Kısaca proaktif PR firmanın güçlü yanlarıyla ilgilenirken, reaktif PR‟da zayıf 

yönleri ve bu yönlerin tamiriyle ilgilenir. 

 Kısaca reaktif PR sorun çözücüdür, iĢletmenin zayıf yönleriyle ilgilenir ve 

savunma stratejisini kullanır. Bu tür halkla iliĢkiler yakın ve kısa dönemli 

değiĢikliklerle ilgilidir. Bu değiĢiklikleri kriz olarak nitelendirebiliriz. ĠĢletmenin 

güçlü olduğu dönemlerde halka tanıtılması kadar, güçsüz olduğu anlarda da iyi 
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imajın sürdürülmesi ve krizin önlenebilmesinin büyük önemi vardır. ĠĢletme 

yönetiminin, ileri görüĢlü davranarak, sürekli değiĢen Pazar yapısına ayak 

uydurabilmesi; onun proaktif halkla iliĢkilere olduğu kadar reaktif halkla iliĢkilere de 

önem vermesiyle mümkündür. Reaktif halkla iliĢkilerin MPR açısından uygulandığı 

durumlar arasında; iĢletmenin veya ürünün pazarda yeni olması, ürünün aynı 

kategorilerdeki ürünlerle benzer özellikler taĢıması, çeĢitli nedenlerle iĢletmenin 

kapanması, iĢletmenin el değiĢtirmesi, dağıtım kanalındaki aksamalar, alıĢılagelmiĢ 

geleneksel yöntemlerle, üretimde ve satıĢta bulunulması, tüm sermayenin tek bir iĢe 

yatırılması ve iĢletmenin ürünlerine olan talep yetersizliği sayılabilir(KocabaĢ, Elden, 

Çelebi, 1999:13,17). 

1.4.4.1. Proaktif Pazarlama Halkla ĠliĢkileri  

Bir iĢletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Tepkisel 

olmaktan çok proaktif eğilimlidir. Problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. 

ĠĢletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meĢruiyet ve 

güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletiĢimi araçlarıyla bütünleĢik bir 

Ģekilde kullanılır.  

Pro-aktif halkla iliĢkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var 

olan ürün yelpazesinde meydana gelen değiĢikliklerinde oynamaktadır. Pro-aktif 

halkla iliĢkiler diğer pazarlama iletiĢimi unsurlarını bütünleĢtirerek ürün / hizmet 

lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile 

iletiĢimin birlikteliğini içermektedir(Peltekoğlu, 2001:64). 

1.4.4.2. Reaktif Pazarlama Halkla ĠliĢkileri 

Herhangi bir kurum ya da kuruluĢun karĢı karĢıya kaldığı negatif durumları 

baĢarıyla atlatabilmesine yönelik giriĢtiği halkla iliĢkiler çabalarıdır.  

Re-aktif halkla iliĢkiler, dıĢ etkenlere bir cevap tavrıdır. DıĢ güçlerin ve 

rakiplerin ortaya çıkardığı durumlardan, tüketici davranıĢlarındaki değiĢmelerden, 

devlet politikalarında meydana gelen değiĢimlerden ve diğer dıĢ etkenlerin sonuçları 

bağlamında gerçekleĢmektedir. Re-aktif halkla iliĢkiler firma için olumsuz sonuçlar 

doğuran değiĢikliklerle uğraĢır(Peltekoğlu, 2001:65). 
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Re-aktif halkla iliĢkiler, Ģirketin imajını ortaya koymak, güçlendirmek 

dolayısıyla gelirin artırmak amacında olan pro-aktif halkla iliĢkilerin aksine; 

iĢletmenin zedelenen itibarını onarmak, pazar kaybını önlemek ve düĢen satıĢıları 

tekrar kazanmak amacındadır. 

  

Reaktif halkla iliĢkiler, genel olarak kriz zamanlarında yapılan halkla iliĢkiler 

faaliyetlerini içermektedir. 

1.4.5. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkileri Öne Çıkaran Nedenler 

Pazarlama profesyonelleri, diğer promosyonel araçların etkisini giderek etkisini 

kaybetmesiyle birlikte pazarlama halkla iliĢkilere yönelmiĢlerdir. Reklam 

harcamaları artarken, reklamla ulaĢılan kitle sayısı azalmaya devam etmektedir. 

Ayrıca reklam kalabalığı her bir reklamın etkisini azaltmaktadır. SatıĢ tutundurma 

harcamaları ise reklama yapılan harcamaların iki katına ulaĢmıĢtır. Pazarlama 

profesyonelleri seçimleri olduğu için değil, zorunlu olarak satıĢ tutundurmaya para 

harcıyorlar çünkü aracılar ve tüketiciler daha ucuz fiyatlı ürünler arayıĢı içersindeler. 

Maliyetler atmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda pazarlama profesyonelleri yeni 

arayıĢlar içine girmiĢlerdir. Halkla iliĢkiler teknileri bu konuda önemli bir rol 

oynuyor. Yaratıcı haber olayları, yayınlar, sosyal yatırımlar, toplum iliĢkileri ve buna 

benzer yöntemlerden yararlanma ile firmalara kendilerini ve ürünlerini rakiplerden 

ayırmak için fırsat veriyor(Harris ve Whalen, 2009:30).     

1.4.6. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkilerin Uygulama Alanları 

Günümüzde aynı iĢlevi yerine getiren bir çok ürün var ve bu ürünler 

hakkındaki reklam ve bilgi kirliliğinden dolayı  yaĢanan karmaĢada, pazarlama 

amaçlı halkla iliĢkilerinin amacı; marka ve ürün imajı oluĢturmak, marka bağlılığı 

yaratmaktır. Bunları sağlayabilmek için pazarlama amaçlı halkla iliĢkilern stratejik 

görevleri vardır(Sezgin, 2007:24). 

1. Medyada Reklamdan Önce Pazarda Heyecan Yaratmak  

2. Ürünle Ġlgili Haberler Olmadığında Reklamla Ġlgili Haber Üretmek 

3. Yeni Ürünlerin Tanıtımına Yardımcı Olmak  

4. Var Olan Ürünün Tanıtımının GeliĢtirilmesi 
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5. Kamuyu Yakından Ġlgilendiren Ürünlerin Desteklenmesi  

6. Ürüne Destek Veren Güçlü Kurum Ġmajının Yaratılması 

7. Tüketicilerin Ürüne Olan Ġlginin PekiĢtirilmesi, Güvenlerinin Sağlanması 

8. Olası krizlere karĢı hazırlıklı olmak yada kriz döneminin olumsuz etkilerini 

en aza indirmek 

9. Firmanın Sosyal Sorumluluğunu Göstermek Ve Tüketici Güvenilirliğini ĠnĢa 

Etmek 

10. Promosyon Programlarını Uzatmak 

11. Marka Bağlılığı Sağlama 

Harris ve Whalen ise pazarlama amaçlı halkla iliĢkilern kullanım alanlarını 

Ģöyle sıralamıĢtır(Harris ve Whalen, 2009:27-29): 

Ürün Tanıtımı(promosyonu):  

Yeni ürünleri piyasaya sürerken 

Olgun ürünleri yeniden canlandırma, yeniden konumlandırmada  

Eski ürünlerin yeni yararlarını gösterme 

Ürünlerle insanları kaynaĢtırma 

On-line ürünlerle müĢterileri buluĢturma 

Bir ürün kategorisine ilgi uyandırma 

Pazar inĢa Etme(geliĢtirme): 

Demografikolarak tanımlanmıĢ pazara ulaĢma 

Yeni pazarlar oluĢturma 

Zayıf olan pazarı güçlendirme 

YaĢam tarzlarına göre tanımlanmıĢ pazara ulaĢma 

Özel ilgi pazarına göre firmalar ve ürünleri belirleme 

Reklam Desteği: 

Reklam eriĢimini geniĢletmek 

Tüketicilerin reklama olan direncini kırmak 

Reklam baĢlamadan haber oluĢturmak 

Reklamı habere dönüĢtürmek 

Reklam mesajlarını ve reklam iddialarını doğruluyarak reklamı desteklemek 

Ekstra ürün yararlarına dikkat çekerek reklamı tamamlamak 

Web sitelerine ziyaretçi çekmek 
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Ürünün reklamının olmadığı durumlarda ürünle ilgili mesajlar üretmek 

Pazarlama Desteği: 

Pazarlama kavramlarını test etmek 

SatıĢ tutundurma kampanyalarını güçlendirmek 

Ġsim sponsorluklarıyla marka bilinirliğini arttırmak 

Yerel izleyicilere pazarlama programlarını uygun hale getirmek 

Yeni medya oluĢturma ve tüketicilere yeni yöntemlerle ulaĢmak 

Kurumsal Ġtibar  

Ürün ardındaki firma için tüketici güven ve inancını oluĢturmak 

Firmalar ve markaları sahip çıktıkları konularla örtüĢerek tüketici desteği 

sağlamak 

Firmaları lider ve uzman olarak konumlandırmak 

Pazar ortamında ortaya çıkacak konuları/gündemin etkisini yorumlamak. 

SatıĢ Desteği: 

Dağıtımı Sağlamak 

Mağaza içi trafik oluĢturmak 

SatıĢa yönelik soruları attırmak 

SatıĢ gücünü motive etmek 

Perakendeci desteği sağlamak 

1.4.7. Pazarlama Halkla ĠliĢkilerin Planlama Süreci  

Whalen 7 basamaklı stratejik planlama süreci herhangi stratejik planda 

bulunması gereken tüm basamakları kapsar fakat özellikle bütünleĢik pazarlama 

iletiĢiminin tüm enstrümanları içinde yedi basamağı kullanmayı sağlar. Bu 7 

basamak(Harris, Whalen, 2009:105,106): 

1. Durum Analizi: Durum analizi araĢtırma basamağını oluĢturur. 

2. Hedefleri Koymak: Uzun dönem iĢ hedefleri ve kısa dönem iletiĢim 

hedeflerini kapsar. 

3. Stratejiyi tanımlamak. 

4. Hedef pazarı belirlemek. 

5. Her bir hedef kitlenin gereksinim bilgilerine yönelik mesajlar yaratmak. 
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6. Taktikleri belirlemek ve taktikler için uygulama zamanları belirlemek. 

7. Planın etkisini ölçmek. 

1.4.7.1. Basamak 1: Durum Analizi 

Bu bölümde iki amacımız vardır(Harris, Whalen, 2009: 108): 

1. Planınızın çözeceği sorunu tanımlamak. 

2. SWOT analizi yapmak. Bu markanızın genelde örgütle ilgili olan güçlü ve 

zayıf yönlerini belirlemek ve dıĢ kaynaklardan kaynaklanan tehdit ve fırsatları da 

belirlemeyi kapsar. 

Problemi tanımlamak ve hedefleri belirlemek için öncelikle “durum analizi” 

yapılmalıdır. Durum analizi çevresel ve iĢletmeye yönelik olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Çevresel durum analizi; pazar geniĢliği, ekonomik koĢullar, rekabet koĢulları, 

politik-yasal durum, tüketici özellikleri gibi konuları içerirken; iĢletmeye yönelik 

durum analizi; iĢletmenin yapısı, satıĢ yönetimi, üretim ve dağıtım sistemi, yeni ürün 

geliĢtirme kapasitesi, tanıtım faaliyetleri gibi konuları içermektedir. Analiz edilen 

konular; pazar, ürün, tutundurma, dağıtım ve fiyattır(Becerikli, 2002:57). 

 Durum analizinde; geleneksel pazarlama yöntemleri veya PR planlaması 

“Neler oluyor?”sorusuna yanıt arar. Bu süreç pazarlamaya iliĢkin sorunların ve 

fırsatların anlaĢılmasına yardımcı olacak tüm önemli bilgilerin ve gerçeklerin 

toplanmasını içerir. Bu bilgiler genellikle ürün, iĢ çevresi, pazar ve tüketiciye 

iliĢkin bilgilerdir. 

 Durum analizinde örgüt kendisine Ģu soruları sormalıdır(Harris, 1998:230): 

 - Ürün ya da hizmetimiz ne? 

- Hedef kitlemiz kimler ve yaĢam tarzları ne? 

- Ne düĢünürler? Ürün ya da hizmetimizin onların yaĢantısındaki rolü nedir? 

- Tüketim karar verme sürecinde anahtar marka iliĢkilerini nereden ve 

kimlerle kurarlar? 

- Bizimle temel temas noktaları nelerdir? 

- Karar verme sürecine yardımcı olmak için beklentilerimizin ne tür 

gereksinimleri var ve biz bu gereksinimleri gidermek için neler yapabiliriz? 

- Beklentilerimizi neler karĢılar? 
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- Kim hedef kitle üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir ve hedef kitle kime 

güvenir. 

- Tüketicilerle pozitif ve güvenilir yönde bir iliĢki kurmak için nasıl bir 

iletiĢim kurulabilir? 

- Bize bu süreci tamamlamamızda yardımcı olacak etkin bir mesaj dağıtım 

sisteminin özellikleri nelerdir? 

Pazarlama Halkla ĠliĢkiler planlamasında araĢtırma: Pazarlama Halkla 

ĠliĢkiler planlamasında araĢtırma artık önemli bir yer tutmaktadır. 

Ġkincil araĢtırmadan yararlanma: Ġkincil araĢtırma genellikle pazar 

hakkında bilinenle ilgili var olan raporların ve bilginin bulunmasıdır. Var olan iç 

raporlar genelde ikincil veri elde etmek için en uygun kaynaklardır, bunun yanında 

Pazar hakkında yazılmıĢ bir sürü malzeme vardır ve bunlara online olarak ücretsiz 

ulaĢılabilir. Yine bu araĢtırmada hedef kitleyi etkileyecek kiĢi, kurum ya da 

örgütlerde incelenmeye çalıĢılır. Son olarak ikincil araĢtırma rekabet ortamının 

resmini çizmek için kullanılır. Doğal çevre, sosyo-kültürel çevre, politik çevre, 

teknik çevre, ekonomik çevre gibi bu çevrelerin eğilimlerinin bilinmesi önemlidir. 

Birincil araĢtırma yapmak: Ġki tip birincil araĢtırma vardır: Niteliksel ve 

niceliksel. 

Niteliksel araĢtırma: Yüz yüze derinlemesine görüĢme, kiĢilerin iĢ yerlerinde 

veya evlerinde gözlem yaparak az sayıda hedef kitleden toplanan bilgilerdir. Bu 

tarz araĢtırma genelde hedef kitleyi tasvir eden araĢtırma olup, hedef kitleyi motive 

edenleri ve hedef kitlenin ürünümüze karĢı nasıl yaklaĢtığını anlamaya yönelik 

bilgi sağlar. 

Niceliksel araĢtırma: Bu araĢtırma daha geniĢ hedef kitlenin ne yapacağını 

tahmin etmek için küçük bir grup üzerinde alınan yanıtların istatiksel analizidir. 

Belli baĢlı niceliksel metodlar: Anketler, pazar testleri ve halihazırda var olan satın 

alma verisi ile müĢteri bilgilerini gelecek tüketici davranıĢlarını anlamak için 

kullanmayı kapsar. 
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Medya metriks ve veri tabanlarının kullanımı: Firma, ürün, kategori ve 

medyadaki rekabet durumuyla ilgili olarak makale ve yayınlanmıĢ haberlerin 

içerik analizini yapmak için veri tabanlarından faydalanılabilir. Aynı kaynaklar 

program için önerilen taktikleri desteklemek için ve bilgi almak için 

kullanılabilir(Harris, Whalen, 2009: 109-112).   

1.4.7.2. Basamak 2: Hedefler 

Hedefler spesifik, ölçülebilir, ve iĢ amaçlarıyla bağlantılı olmalıdır. Pazarlama 

amaçlı halkla iliĢkilerin sorması gereken soru Ģu olmalıdır(Harris, Whalen, 

2009:114): 

- Ne elde etmek istiyoruz? 

- Elde ettiğimizi nasıl bileceğiz? 

- Pazarlama amaçlı halkla iliĢkileri programı, pazarlama hedeflerini nasıl 

destekleyecektir? 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler için amaç oluĢtururken öncelikli olarak kısa 

sürede değiĢebilecek davranıĢlara vurgu yapılmalı, daha sonraki amaçlara ise uzun 

dönemde ulaĢılmaya çalıĢılmalıdır. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler amaçları daima 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi programının bir parçası olarak düĢünülmeli ve bu 

doğrultuda pazarlama amaçlarının gerçekleĢmesi ile ilgili olmalıdır. Birbirine benzer 

markaların giderek arttığı, yaĢanan mesaj kirliliği sonucu tüketicinin  algılamasının 

zorlaĢtığı ve zihninin karıĢtığı günümüz koĢullarında pazarlama amaçlı halkla 

iliĢkilernin temel amacı; genel olarak marka bağlılığı sağlama, marka imajı 

oluĢturmak, markayı olası tehlikelere karĢı korumak olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

temel amaçları gerçekleĢtirmeye yönelik pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler hedefleri 

ise aĢağıda verilmiĢtir(Tosun, 2003:48-51): 

- Ürün ve marka gereksinimi oluĢturma ve geliĢtirme. 

- Markayı tanıtma ve hatırlatma yoluyla farkındalık sağlama.  

- Marka bilinirliği sağlama. 

- Marka tutumu sağlama.  

- Marka bağlılığı sağlama.  
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1.4.7.3. Basamak 3: Strateji 

Strateji savaĢı kazanmaya yardımcı olacak geniĢ bir kavramdır (Uzun dönemli 

hedef). Taktikler ise stratejilere ulaĢmak için tüm lojistik planları içerir(Harris, 

Whalen, 2009:115).    

Birçok halkla iliĢkiler planı „çok geniĢ medya yansıması elde etmek‟ gibi bir 

ifadeyi strateji olarak kullanır ama aslında bu ölçülebilir ve spesifik olmayan bir 

pazarlama halkla iliĢkiler hedefidir. AĢağıdaki Ģema; pazarlama amaçları, P.H.Ġ. 

hedefleri, P.H.Ġ. stratejileri ve P.H.Ġ. taktiklerini birbirinden ayırır(Harris, Whalen, 

2009:115). 

 

Kavram 

 

Tanım Örnek yada üretilen bir cilt bakım 

ürünü için doğrulama 

Pazarlama 

Amaçları 

Pazarlama örgütünün ulaĢmak istediği iĢ 

amaçları 

Bunlar orta yada uzun dönem amaçlar olabilir 

ve genelde satıĢ gelirlerinin artması gibi 

finansal ifadelerdir. Aynı zamanda Pazar payı, 

ürün kullanımı yada diğer ölçülebilir amaçları 

içerir. 

P.H.Ġ. 

Hedefleri 

PHĠ. Planının ulaĢmaya çalıĢtığı spesifik iletiĢim 

amaçları ve PHĠ takımının sorumluluk taĢıyacağı 

amaçlardır. Hem çıktı hemde sonuç hedefleri 

belirlenmelidir  

Sonuç Hedefi:Doğrudan pazarlama amaçlarına 

ulaĢmaya yardımcı  olanlar. 

Çıktı hedefi: Sayıyı ve gerçekleĢen aktivitelerin 

kalitesini ölçümleyen Ģeyler. 

Yanıt aranan soru: PHĠ planımızda 

pazarlama amaçlarımıza yardımcı olması 

adına ne elde etmek istiyoruz. 

Sonuç hedefi örneği: Ön ve post farkındalık 

anketi ile ölçümlenecek, yıl sonunda 

ürünümüzün cilt bakımı üzerindeki yararını 

yüzde 15 arttıracak bir HĠ kampanyası. 

Çıktı hedefi örneği: Hedef medyada sene 

sonunda hedef kitlemize yönelik olarak en az  

yüzde 25 olumlu medya yansıması elde 

etmek.(Hedef medya belirlenmelidir.) 

P.H.Ġ. 

Stratejisi 

P.H.Ġ. hedeflerine ulaĢmak için bize yardımcı 

olacak  geniĢ kapsamlı saldırı planı. Genelde bir 

yada iki P.H.Ġ. stratejisi önerilir. 

P.H.Ġ. stratejileri Ģu soruya yanıt vermelidir: 

P.H.Ġ. hedeflerimize nasıl ulaĢabiliriz? 

Bunlar; hedef, markayı nasıl konumlandırırız, 

kampanyanın tonu ve vurgulanacak ana 

mesajlar Ģeklindedir. Örneğin: 

- Genç profesyonelleri hedef almak. 

- Sağlık yerine güzellik üzerine odaklanmak. 

- Cildin bronzlaĢmasıyla, derinin 

bronzlaĢmasını eĢleĢtirmek.  



 

 

46 

P.H.Ġ. 

Taktikleri 

Her bir P.H.Ġ. stratejisi için spesifik saldırı 

planları. Genelde tek bir P.H.Ġ. stratejisinden 

kaynaklanan birden fazla P.H.Ġ. taktiği bulunur. 

„P.H.Ġ. stratejisini iĢler hale getirebilmek için 

ne tarz spesifik Ģeyler yapmamız  

gerekmektedir?‟ sorusuna yanıt verir. 

Örnekler:Belli baĢlı moda merkezlerinde 

„Moda Haftası‟ sırasında düzenlenebilecek bir 

lansman kampanyası, 

- GüneĢ ıĢınlarından korunmanın önemini 

göstermek amacıyla cildi kendisinden yirmi 

yaĢ genç gözüken yaĢlı bir modeli kullanmak. 

- Kadınların tarih boyunca ciltlerini nasıl genç 

kullandıklarına yönelik enteresan bilgilerle 

basın bültenleri oluĢturmaktır. 

- Güzellik tüyolarını ve moda unsurlarını 

gösteren bir web sitesi oluĢturmak.  

Tablo-1: Pazarlama amaçları, P.H.Ġ. hedefleri, P.H.Ġ. stratejileri ve P.H.Ġ. 

taktiklerini birbirinden ayıran tablo(Harris, Whalen, 2009:115). 

Pazarlama halkla iliĢkiler amaçlarını gerçekleĢtirmek için belirlenebilecek stratejiler 

genelde üç kısımda incelenmektedir. 

1.4.7.3.1. Etkileyici-Tamamlayıcı Pazarlama Halkla ĠliĢkiler Stratejisi 

Mevcut ürün veya markanın rakiplerinkinden daha farklı kılmak, değiĢik 

yararlarını hedef kitleye ulaĢtırmak bu stratejinin özünü oluĢturur. Bu stratejiye 

dayalı pazarlama halkla iliĢkiler kampanyaları, kurumun ürün ve markasını 

rakiplerinkinden daha çok satın almaya hedef kitleyi özendirebilen temel bir yarar 

üzerine odaklanır. Bu temel yarar hedef kitlenin sorununu çözmeli, yaĢam tarzını 

iyileĢtirmelidir. Bu stratejide, ürün veya markanın rakip markalardan farklı 

yararlarını, ek yararlarını farklı hedef kitleler göz önüne alarak çeĢitli kampanyalarla 

hedef kitlelere duyurmaktır(Tosun, 2003:58,59). 

1.4.7.3.2. Haber Ödünç AlınmıĢ Ġlgi Stratejisi  

Haber – ödünç alınmıĢ ilgi stratejisi, genelde duyurum odaklı pazarlama halkla 

iliĢkiler programlarında uygulanır. Ürün veya markanın söylenebilecek yeni veya 

henüz vurgulanmamıĢ özelliği bulunduğu taktirde haber stratejisi, aksi taktirde ödünç 

alınmıĢ ilgi stratejisi uygulanabilir. Ödünç alınmıĢ ilgi stratejisine örnek olarak, 

sponsorluklar ve düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyaları ile hedef kitlelerin 
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ilgisini çekmek mümkündür(Tosun, 2003:59). 

1.4.7.3.3.  Ġtme-Çekme-Geçme stratejisi  

Ġtme stratejisi, dağıtım kanalları aracılığıyla ürünü öne sürmek için satıĢ 

gücüyle ticari satıĢ geliĢtirmeyi amaçlar. Bu stratejide üretici ürünü çeĢitli 

yöntemlerle toptancılara satmaya çalıĢırken, toptancılarda aynı çabayı perakendeciler 

için yapar(Tosun, 2003:60). Ġndirimler, satıĢ gücüne yönelik ticari yarıĢmalar, 

ödüller, aktivite içeren toplantılar, eğitim programları, kredi imkanları gibi etkinlikler 

bu stratejide kullanılan taktiklerdir. 

Çekme stratejisi, tüketicilerde ürün veya markaya yönelik talep oluĢturmak için 

reklam, satıĢ geliĢtirme çalıĢmaları ve halkla iliĢkiler etkinliklerine yönelik 

çalıĢmalar yapmayı gerektirir. Strateji baĢarı ile uygulandığı taktirde tüketiciler 

ürünü perakendecilerden, perakendeciler ise toptancılardan isteyeceklerdir. 

Toptancılar ise yoğun taleple karĢılaĢtıkları için ürünü üreticilerden 

isteyeceklerdir(Haris, 1998:245). Tüketiciye yönelik olan çekme stratejisinin örekleri 

ise; fiyat indirimi, kuponlar, satıĢ tutundurma, promosyonlar, ücretsiz örnekler, 

ambalaj, kredi imkanları, ürün garantileri, çeĢitli aktiviteler, sponsorluklar, sosyal 

sorumluluk kampanyaları. 

Geçme stratejisi ise, baskı grupları, karar mekanizmaları gibi oluĢumlar 

tarafından ele geçirilmiĢ ve korunmakta olan pazar bölümlerine ulaĢmak için yapılır. 

Lobicilik en etkin çalıĢmalardan biridir(Tosun, 2003:60).   

1.4.7.4.  Basamak 4: Hedef Kitleler  

Halkla iliĢkiler çalıĢmasında hedef kitle, yapılan tüm faaliyetlerin 

yönlendirildiği, bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düĢünce değiĢimi 

beklenen kiĢiler ya da guruplardır(Topsümer, Elden, Yurdakul, 2009:77).  
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Kurumsal halkla iliĢkiler ve pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerni kesin çizgilerle 

birbirinden ayırmak doğru değildir. Marka imajı oluĢturarak veya var olan imajı 

pekiĢtirerek marka sadakati sağlamayı ve böylece satıĢ sürekliliği sağlamayı 

amaçlayan pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler çalıĢmalarında kurumsal halkla iliĢkiler 

hedef kitlesine de ulaĢmak gerekebilir. Aradaki fark sadece, amaçlar ve iletiĢim 

stratejileridir. Amaç faklılığı, hedef kitlelerin önem derecelerini de değiĢtirir. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerde iĢletmenin karını kısa sürede en üst seviyeye 

çıkarmak önemlidir. Bu amaçla pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin öncelikli hedef 

kitlesi mevcut ve potansiyel müĢteriler, dağıtım kanalları, tedarikçiler gibi iĢletmenin 

mali beklentiler içinde olduğu çevredir. Bunlara pazarlama hedef kitlesi de denir. 

Medya, kamusal olaylar ve finansal hedef kitle ise kurumsal imaj için ulaĢılması 

gerekli hedef kitlelerdir. ÇalıĢanlar ve aileleri, ortaklar ve pay sahiplerinden oluĢan iç 

hedef kitle ise temelde kurumsal halkla iliĢkilere ait olmakla birlikte ürün markası 

imajı oluĢturmak açısından bu kitleye ulaĢmak gereklidir (Tosun, 2003:53-54). 

Hedef kitlemizle ilgili sormak istediğimiz sorular Ģunları içerebilir(Harris, 

Whalen, 2009:118):  

- Hedef kitlemiz kimlerdir? 

- Onlar hakkında ne biliyoruz? 

- Sayıları nedir? 

- Onları nerede bulabiliriz? 

- Onları ne motive edebilir? 

- Onlar hakkında ne bilmek istiyoruz? 

- Onlarla nasıl iletiĢim içinde olmalıyız? 

- Onların ne yapmasını istiyoruz? 

- Ne tarz mesajlar onları ikna edecektir? 

Hedef kitle, çeĢitli iletiĢim kanallarından kendisine ulaĢtırılmaya çalıĢılan 

iletileri, oluĢturduğu ön eğilimleri ile algılar ve değerlendirmelerini yapar. Bu 

nedenle pazarlama iletiĢiminin gerçekleĢtirilmesinde, öncelikle hedefin ön 

eğilimlerini, onu etkileyen bireysel ve grupsal faktörlerin, hedef kitleyi oluĢturan 

bireylerin demografik özelliklerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.  
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1.4.7.4.1. Pazarlama Hedef Kitlesi 

Ürünün mevcut ve potansiyel müĢterileri, dağıtım kanalları, tedarikçiler, 

rakipler pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin pazarlama hedef kitlesini oluĢturur. Bu 

kesim pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler çalıĢmalarında ulaĢılması gereken birincil 

hedef kitledir. Mevcut ve potansiyel müĢterilerde güven, iyi niyet, Rakiplerle iyi 

iliĢkilerde bulunma, dağıtım kanallarının ürünü almaları için isteklendirme, 

tedarikçilerin malzeme satıĢının sürekliliği için gerekli iletiĢim kurma, genel olarak 

iyi bir itibar yaratmak bu hedef kitleye yönelik amaçlar arasında yer alır(Tosun, 

2003:54). 

1.4.7.4.2.  Medya Hedef Kitlesi  

Medya, farklı hedef kitlelere önemli bir aracıdır, medya mensupları gözünde 

güvenilir olmak, itibar kazanmak oldukça önemlidir.Basın toplantıları, 

resepsiyonları, gezileri, bildiriler, bültenler, basın kitleri basınla iletiĢim kurmada 

kullanılan yöntem ve araçlardır. 

1.4.7.4.3. Toplumsal Olaylar Hedef Kitlesi 

Genel halk, hükümet, yerel yönetimler, baskı grupları, kamuoyu önderlerinden 

oluĢan kitlelere toplumsal olaylar hedef kitlesi denmektedir. Yeni eğilimler ve 

sorunlara yönelik, hükümetin, yasa koyucuların, istenilen kararı almasını sağlama, 

baskı grupları, kamuoyu önderleri ve toplumun diğer kesimlerinde istediğimiz 

Ģekilde tutum oluĢturmak amacıyla iletiĢime geçilir. Marka imajı reklamları, basılı 

yayınlar, düzenlenen etkinlikler, yapılan sponsorluklar, lobicilik çalıĢmaları, basıda 

yer alan haberler bu hedef kitleye ulaĢmada kullanılan yöntem ve araçlardır(Tosun, 

2003:55).  

1.4.7.4.4. Finansal Hedef Kitle  

Yatırımcılar, aracı kuruluĢlar, bankalar, finansal analist ve danıĢmanlar finansal 

hedef kitleyi meydana getiren gruplardır. Kurumla veya markayla ilgili finansal 

raporlar, bültenler, basında çıkan haberler, üst yönetim demeçleri gibi etkinliklerle 

finansal hedef kitleye ulaĢmaya çalıĢır(Tosun, 2003:55-56). 
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1.4.7.4.5. Ġç Hedef Kitle 

Reklamını görüp beğendiğimiz bir ürünü almaya karar veriyoruz, basında çıkan 

ilgili haberlerde bizi olumlu motive eder, ancak kurumla iletiĢime geçtiğimizde kötü 

günü olan bir çalıĢanla karĢılaĢtığımızda yaĢadığımız kötü tecrübenin sebep olduğu 

olumsuz duyguları değiĢtirmek kurum açısından çok zordur. 

Kurum içi halkla iliĢkiler temelde kurumsal halkla iliĢkilerin görev alanı içinde 

bulunmakla birlikte pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin de marka imajı oluĢturma 

sürecini baĢlattığında hedef kitlelerinden birisi olarak iç hedef kitleyi belirlemesi ve 

onlarda da marka imajı oluĢturmaya çalıĢması amaçlarına ulaĢma açısından yararlı 

olur(Tosun, 2003:56).  

Ġç hedef kitleyi meydana getiren çalıĢanlar ve ailelerine, ortaklara ve pay 

sahiplerine ulaĢmayı hedefleyen kurum içi halkla iliĢkilerin ana amacı, kurumun 

stratejik öncelikleri ve bunlarda oynadıkları rol konusunda bunları bilgilendirme ve 

bu hedefleri gerçekleĢtirme konusunda onları özendirmektir.     

Kurumların faaliyetlerinin devamlılığını, ortak amaçtan baĢka hiçbir Ģey 

sağlayamaz ve bu ortak amaç insanları bir araya getiren sembolik bir yapıĢtırıcı 

gibidir. Bu yapıĢtırıcının bileĢenleri de; ortak bakıĢ açısı, manevi değerler, kurum 

kültürünün önemli öğeleri olan tören ve kutlamalardır. DeğiĢik biçimlerdeki sosyal 

organizasyonlar, her Ģeyin içine ruh, tutku ve amaç pompalar. Belirli aralıklarla 

tekrar edilen törenler olmaksızın insanları bir arada tutan bağlar çözülür; insanlar 

Ģirkete olan duygusal bağlarını , ortak umut, kader ve bakıĢ açılarını kaybederek 

birbirlerinden uzaklaĢırlar. Sonuç olarak kurum rekabetçi yanını kaybeder, donuk bir 

performans sergiler ve netice itibarıyla finansal geliri hiçte iç açıcı olmaz(Deal, Key, 

2001:31). 

 

 

 

 



 

 

51 

1.4.7.5. Basamak 5: Mesajlar 

Anlam taĢıyan ikna edici mesajlar, hedef kitleleriniz hakkında derin bir 

anlayıĢınız geliĢmeden oluĢamaz. Bu nedenle hedef kitle araĢtırması önem taĢır. Eğer 

araĢtırma sonunda hedef kitlenin gereksinimlerini ve ilgilerini tam olarak 

bulabilirseniz; Sizin veya rakiplerinizin ürünlerini kullanmaya teĢvik eden nedir? Ve 

değerleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz ve her bir hedef kitle için 

spesifik mesajlar geliĢtirebilirsiniz. 

Her bir hedef kitle için spesifik mesaj üretmek tüm hedef kitleler için ortak 

mesaj üretme fikri ile tutarsız değildir. Burada anahtar konu ürün veya hizmet 

hakkındaki yararları her bir hedef kitleye mesaj olarak verebilmekte yatar. Sadece 

herkes için geçerli olabilecek ürün özellikleri konusunda odaklanmamak lazımdır. 

Aynı zamanda kurum hakkında gereksiz detaylar yerine, yeniliğin getireceği 

çözümler daha önemlidir. Kurumun yüzyıllık geçmiĢi olduğuyla kimse ilgilenmez 

fakat bu çok büyük deneyimin rakipler karĢısında yüksek kalite puanı  sağlaması 

önemlidir(Harris, Whalen, 2009:122).   

1.4.7.6. Basamak 6: Taktikler 

 Durum analizi ve araĢtırma yapıldıktan sonra sıra kamuoyuna duyurulacak 

mesajları seçmeye ve bu mesajların hangi kitle iletiĢim araçlarıyla aktarılacağına 

gelir. 

Haris, pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler taktik planını, kullanılacak taktik 

türlerinin belirlenmesi ve taktiklere yönelik mesaj yollama kanallarının belirlenmesi 

olarak iki aĢamaya ayırmıĢtır(Haris, 1998:283): 

1.4.7.6.1. Taktik türlerin belirlenmesi 

 Bu aĢmada hedef kitleye yollanacak mesajların içeriğinin ve kullanılacak 

taktik türlerin kararlaĢtırılması söz konusudur. 

1.4.7.6.1.1. Sponsorsorluk 

Sponsorluk eski çağlardan beri yapılmaktadır. Ġlk baĢlarda soylular ve kralların 

ün dıĢında herhangi bir beklentileri olmaksızın, bir kiĢi veya faaliyeti 
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desteklemelerini günümüzde daha çok geliĢmiĢ sanayi kuruluĢlarınca bir beklenti 

karĢılığı yapıldığı görülür. Harcanan paranın baĢka Ģekilde de olsa geri gelmesi 

beklenir. 

   Sponsorluk mesenlik yada hayırseverlik değildir. Çok etkin bir halkla 

iliĢkiler ve pazarlama tekniğidir. Kısaca sponsorluğun amacı, kuruluĢu ya da ürünü 

tanıtarak, olumlu bir imaj oluĢturmak,  güçlendirmek, doğrudan yada dolaylı olarak 

hedef kitlenin satın alma tercihini etkilemektir. 

ilke olarak alma ve verme felsefesi üzerine kurulan sponsorlukta sponsor, 

ortaya koyduğu veya araç/gereç karĢılığında sponsorluğunu üstlendiği kiĢi veya 

kurumlardan karĢılık bekler. Bu karĢılık, kiĢilerin reklamlarda ürünü yada kurumu 

tanıtması yada marka adının görünmesini sağlamak biçiminde 

olabilir(Peltekoğlu,2001:289). 

Sponsorluk kavramı ile ilgili üzerine anlaĢılmıĢ bir tanım yoktur.Pekçok tanım 

yapılmıĢ  ve bu tanımlar sponsorluğun  çeĢitli yönlerini,destekleme biçimlerini, 

amaçlarını ifade etmiĢlerdir. Manfred Bruhn a göre sponsorluk : Bir kuruluĢun 

belirlemiĢ olduğu hedeflere ulaĢmak için spor kültür sanat ve sosyal alanlarda çeĢitli 

kiĢi ve kuruluĢ ve organizasyonlara ayni nakdi veya baĢka türlü desteklerle yapılan 

tüm faaliyetlerin planlanması,uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan 

taraflar arasında karĢılıklı olarak birbirine fayda sağlamaya yönelik olarak yapılan iĢ 

anlaĢmasıdır(Okay,2002:571). 

 BaĢarılı bir sponsorluk  faaliyeti gerçekleĢtirmek için, sponsor kuruluĢun daha 

önce belirlemiĢ olduğu hedeflere ulaĢabilmek için sponsorluk yapacağı alanın 

planlamasını uygulamasını yaparak hedef kitleye vermek istedikleri mesajları diğer 

iletiĢim araçlarının da yardımıyla  göndermesi ve yapılan sponsorluk faaliyerlerinden 

elde edilen sonuçların ancak uzun vadede gerçekleĢeceğini göz önünde bulundurması 

gerekir(Okay,1998:25). 

1.4.7.6.1.1.1.  Sponsorluk Yapılmasının Nedenleri 

 Genel olarak kuruluĢlar imajlarını güçlendirmek, kurum kimliklerini 

yerleĢtirmek halkın gözünde güçlendirmek, kurum kimliklerini yerleĢtirmek halkın 
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gözünde iyi bir kuruluĢ  olarak algılanmak, faaliyette bulunduğu topluma katkıda 

bulunmak, kuruluĢun tanıtımını yapmak gibi nedenlerle sponsorluk yapılmaktadır. 

SatıĢları arttırmak, imajı geliĢtirmek, ürün farkındalığı sağlamak, tüketicinin 

denemesini cesaretlendirmek, kitle medyasında haber olmayı kolaylĢtırmak, müĢteri 

ve çalıĢanlarla iliĢkileri beslemek, yakın çevre ile iliĢkileri geliĢtirmek gibi 

hedeflerden en az birini elde etmek için sponsorluk yapılır(Harris ve Whalen, 2009: 

296, 297).  

  Hangi amaçla yapılırsa yapılsın sponsorlukta temel amaç karĢılıklı fayda elde 

etmektir. 

 Sponsorluğun yapılma amaçlarını,reklam halkla iliĢkiler ve pazarlama 

baĢlıkları altında toplamak mümkündür(Okay;2002:575): 

a-Halkla ĠlĢkiler Amaçları 

  -Kurum kimliğini pekiĢtirmek  

  -KuruluĢun ismini hedef kitlelere duyurmak 

  -Kurum imajını pekiĢtirmek  

  -Halkın iyi niyetini kazanmak 

  -Medyanın ilgisini çekmek 

  -Kurum içi iliĢkileri geliĢtirmek ve eğlence imkanı oluĢturmak 

b-Reklam Amaçları  

   -Medyada reklam yasak olan ürünleri duyurmak  

   -Ürünleri desteklemek  

   -BaĢka reklam olanaklarını kullanmak 

c-Sponsorluğun Pazarlama Amaçları 

    -Bir ürünü piyasaya yerleĢtirmek 

    -Pazarlama politikasında değiĢiklik oluĢturmak  

    -Yeni bir ürünü tanıtmak 

    -Ürün kullanımını desteklemek 

    -Satıcıları desteklemek 

    -Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak(Okay,2002:75). 

1.4.7.6.1.1.2. Sponsorluğun GeliĢmesine Etki Eden Faktörler 

 Sponsorluğun geliĢmesine etki eden faktörler ise: 
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     -Alkol ve tütün ürünlerine yönelik yasaklayıcı ve kısıtlayıcı yasal 

düzenlemelerin,kuruluĢları ,alternatif yayınları aramaya  yöneltmesi reklam yasakları 

nedeni ile sponsorluğun bu yasağı aĢmanın cazip ve etkin bir yolu olarak görülmesi . 

   -Medyada özellikle de televizyonda reklam maliyetlerinin yüksek olması. 

   -Sponsorluğun baĢarı  konusunda kendisini ispatlamıĢ olması  

   -Sponsorluk ile medyada daha çok yer alma imkanı elde etme 

   -Geleneksel medyanın özelliklede zaping olgusu nedeni ile verimsizleĢmesi  

   -Ġnsanların boĢ vakitlerinin artması (AktaĢ;2008:225) 

1.4.7.6.1.1.3. Sponsorluk ÇeĢitleri  

Sponsorluk türlerini beĢ ana baĢlık altında değerlendirmek ,uygun bir sınıflama 

olarak gözükmektedir. 

   -Spor sponsorluğu 

   -Kültür –Sanat sponsorluğu 

   -Sosyal sponsorluk 

   -Yayın sponsorluğu 

   -Macera-seyahat (uzun yolculuk)sponsorluğu 

Amarika‟da yapılan sonsorluk harcamalarına göre yapılan sıralama ve yüzde 

olarak oranları Ģu Ģekildedir(Harris ve Whalen, 2009: 295): Spor sponsorluğu(%69), 

eğlence gezileri vb.(%10), müzik vb sponsorluklar(%9), festivaller-fuarlar-yıllık 

etkinlikler(%7) ve sanat sponsorlukları(%5).  

Spor Sponsorluğu Ve Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkileri: Sponsorluk 

türleri arasında en geniĢ yer alan sponsorluk türüdür. Spor sponsorluğu geniĢ 

kitlelere hitap edebilmesi nedeni ile,özellikle ürünlerini ve hizmetlerini kısa zamanda 

bu kitlelere tanıtmak isteyen firmalarca yapılmaktadır.Çünkü spor, hedef kitleyle 

iletiĢim kurma olanağı sağlayan ve hemen hemen bütün dünyada anlaĢılan aynı dili 

konuĢan sponsorluk olanağıdır(Okay,1998:68). 

Sponsorluk harcamalarının büyük bir kısmı artık spor sponsorluğuna 

aktarılmaktadır. %67 gibi bir sayıya ulaĢmaktadır. Denilebilir ki sponsorluk 

bütçelerinde aslan payı her zaman için spora ayrılmaktadır(AktaĢ,2008:234). 

Günümüzde yaĢam kalitesinin artmasıyla birlikte çalıĢan insanların boĢ 

zamanları artmıĢtır. Buna kitle iletiĢim araçlarındaki artıĢ da eklenince sportif 
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faaliyetler, spor karĢılaĢmaları medyanın da desteği ile büyük ilgi çekmektedir. 

Dolayısıyla bir kuruluĢun herhangi bir spor olayını, sporcuyu veya spor takımını 

desteklemesi hem seyirciler tarafından kuruluĢun görülmesini sağlamakta hem de 

basın televizyon tarafından olaya kuruluĢa yer verilmesi ile birlikte çifte etki elde 

edilmektedir. 

Sponsorluğun ilk olarak ticari kullanımı 1896 olimpiyat oyunlarının resmi 

programında reklamların yerleĢtirilmesi ile görülmüĢtür. Örnek ürün dağıtımı hakları 

da ilk kez 1928 olimpiyatlarında Coca Cola almıĢtır. Spor sponsorluğun ilk 

uygulamaları IX. yy sonlarında görülmüĢtür. Sponsorluğun günümüzdeki anlaĢıldığı 

Ģekli ile modern kurumsal spor sponsorluğu 1975 li yıllardan itibaren görülmeye 

baĢlanmıĢtır. 

En fazla sponsorluğu yapılan spor dalları arasında futbol tenis , kayak, kriket, 

snooker, araba yarıĢları, golf, yüzme , atletizm at yarıĢları sayılabilir(Okay,1998:68). 

 

Spor sponsorluğuna yapılan harcamalar katlanarak büyümektedir.1980 de ₤-30 

Milyon- (paund), 1981 de ₤-50 Milyon (paund) iken 1989 da ₤-200 Milyon £(paund) 

a ,1991 de ₤-250 Milyon-(paund )a ulaĢmıĢtır. 

Sponsorluk Yasası sayesinde ülkemizde sponsorluk gelirleri artmıĢtır fakat 

batıyla kıyaslayınca yinede yetersizdir. Türkiye Futbol Federasyonu BaĢkanlığı 

2006-2007 faaliyet dönemi sponsorluk gelirleri toplamı, yaklaĢık 9,6 milyon YTL 

olarak açıklanmıĢtır  

Ülkemiz futbolunda sponsorluk gelirleri toplamının yıllık olarak yaklaĢık 65 

milyon dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu tutarın %30‟u, yukarıdaki 

tablodan da görüleceği üzere üç büyükler olarak nitelenen spor kulüpleri tarafından  

elde edilmektedir. Futbol dıĢında diğer 21 branĢın toplam sponsorluk geliri ise 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 3.7 milyon YTL tutarında, 21 dal 

içinde saymadığımız basketbolda ise son zamanlarda kurumların özel sponsorluk 

çalıĢmalarıyla ortaya çıkan tutar 25 milyon dolara ulaĢmıĢ 

durumdadır(BaĢaran,2008). 

Bireysel sporcuların sponsorluğu; Yapmakta olduğu spor dalında baĢarılı 

olan daha önce spor dalında baĢarılı olmuĢ olan veya potansiyel baĢarıya sahip 

olabilecek bireylerin finansal olarak desteklenmesi ile bu sponsorluk yapılmaktadır.  
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Sponsor firmanın bireysel sporcuları desteklemesinden elde edeceği faydaları 

ve sporcudan beklentilerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür:   

- Sporcunun giysisi üzerine destekleyen kuruluĢun isminin yer aldığı formayı 

veya teçhisatı giymesi  

- Sporcuların doğrudan doğruya reklamlarda kullanılarak ürün veya hizmeti 

satın almaya çağırmaları  

- Özel günlerde yada misafirperverlik faaliyetlerinde desteklenen sporcunun 

davet edilen önemli hedef kitle mensuplarıyla iliĢki kurmada veya olumlu bir hava 

oluĢturmada kullanılması(Okay,1998:71). 

Spor takımlarının sponsorluğu; Bu tür sponsorlukta esas olarak sponsor 

kuruluĢ için reklam faaliyetlerinde bulunan takımlara finansal destek yapılmaktadır. 

sponsorluğu yapılan takımlar, bireysel sporcuların desteklenmesi gibi sponsor 

firmayı veya kuruluĢu üzerinde taĢıdıkları veya kullandıkları spor malzemeleri ve 

giysileri ile izleyicilere duyurmada reklamlarda yer almada ve takım içinden bireysel 

sporcuların sponsorluğundaki gibi belirli nitelikler taĢıyan sporcuların seçilerek 

hedef kitleyle iliĢki kurmada kolaylıklar sağlamaktadır. 

Spor takımlarının sponsorluğunda genel olarak takım halinde yarıĢan sporcular 

desteklenmekle birlikte en çok futbol ligindeki takımların desteklendiği 

görülmektedir. Yapılan desteğin izleyiciler tarafından görülebilmesi, sponsor 

kuruluĢun farkına varılabilmesi için takım oyuncularının üzerine giydiği formaların 

dıĢında saha kenarına konulan reklam panoları, takım otobüsünün üzerinde sponsor 

firmanın adının yer alması gibi uygulamalarda yapılmaktadır(Okay;98:74). 

Spor organizasyonunun sponsorluğu; Spor organizasyonlarının 

sponsorluğunda yapılan spor faaliyetleri hem teçhisat faaliyetlerini hem de para 

bakımından desteklenmekteidr. Bu alanda sponsorlara ihtiyaç oldukça fazladır çünkü 

yapılan düzenlemelerin maliyeti çok yüksektir.Spor organizasyonunun sponsorlunu 

yapan kuruluĢ ya kendi adıyla bir spor faaliyeti düzenlemekte yada ulusal-uluslar 

arası bir faaliyete sponsor olarak katılmaktadır. 

Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar sadece reklam veya televizyon yayın 

haklarından sağlanan gelirlerle yapılamamaktadır.Bunların yanında “top sponsorlar” 

olarak adlandırılan esas sponsorlarla birlikte diğer sponsorların yaptığı katkılarla 

gerçekleĢtirilmektedir.olimpiyat oyunlarının %100‟ü motor sporu yarıĢmalarının 
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%100‟ü ,Golf turnuvalarının %90‟ı ,tenis ve binicilik turnuvalarının %50‟si ,futbol 

turnuvalarının %20‟sinin  sponsor olmadan gerçekleĢtirilemeyeceği tahmin 

edilebilmektedir(Okay,1998:78). 

Spor organizasyonlarının sponsorluğunu yapan bir kuruluĢun sponsorluk 

anlaĢmaları ile belirlenmiĢ hakları dıĢında elde edebileceği genel faydalar Ģunlardır; 

-Spor organizasyonunun yapılacağı yerde saha kenarı reklamları koyma 

-Sponsor firmanın vermiĢ olduğu spor teçhisatı ve kullanılan nakil araçlar 

üzerinde sponsor firmanın reklamın yer alması  

-Spor organizasyonuna katılan ve yarıĢan sporcuların üzerinde firmanın 

reklamı ; motor yarıĢları gibi faaliyetlerde yarıĢmacıların araç bakımını yapımını 

yapan yardımcılarının üzerinde sponsor firmanın reklamının bulunması 

-Ulusal veya uluslar arası ,özel yada resmi yapılan spor faaliyetlerinin sponsoru 

ile bu faaliyetlerin adını birleĢtirme olanağı  

-Basılı materyaller ve görülebilecek yerlere kuruluĢun adının veya ürünün 

reklamını koyma imkanı  

Bunlar genel olarak elde edilebilecek faydalardır. 

Sponsorlar için genellikle bir spor organizasyonunun (Dünya 

Kupası,Olimpiyatlar,Formula 1  vs)seçiminde medyanın bu olaylara verebileceği yer 

oldukça belirleyici bir etken olmaktadır. Olayın kitle iletiĢim araçlarında  yer alması 

da sponsor için oldukça büyük önem taĢımaktadır. 

Firmaların belirli bir spor olayının sponsorluğunu yıllarca yapmaları 

,sponsorluğu yapılan olayla sponsor firmayı özdeĢleĢtirmektedir. 

Sponsorluğu yapılan bir turnuvanın veya organizasyonun karĢılaĢmalarının 

veya bu karĢılaĢmalar sonunda düzenlenen ödül törenlerinin basında,radyo ve 

televizyonda yer alması,yapılan sponsorluk harcamasında ötesinde sponsora bu 

iletiĢim araçlarının da tanıtım imkanı sağlayacaktır. 

Eğer bir kuruluĢ herhangi bir malı (Bira sigara meĢrubat tuvalet eĢyaları vs) 

üretiyorsa kuruluĢun ve ürünün ismi yapılacak olan bir spor organizasyonu ile 

milyonlarca kiĢiye ulaĢma imkanı elde edebilecektir. Harris ve Whalen ise en 

popüler sponsorluk yöntemini Ģu Ģekilde belirlemiĢlerdir(Harris ve Whalen, 2009: 

310):  
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1. Araba sponsorluğu 

2. Sürücü sponsorluğu 

3. Araba ve sürücünün ortak sponsorluğu 

4. Atletizim sponsorluğu 

5. Aile gecesi sponsorluğu 

6. Seri sponsorluğu 

7. Tek bir etkinlik sponsorluğu 

8. Pist sponsorluğu 

9. Yüksek performans sponsorluğu 

10. Reklam panosu sponsorluğu 

11. Program sponsorluğu 

12. Para ödülü sponsorluğu 

13. Ödül ve kupa sponsorluğu 

14. Kurumsal ev sahipliği-mekan sponsorluğu 

15. VIP mekan sponsorluğu 

16. Tribün bölümü sponsorluğu 

17. Komik olaylar sponsorluğu.  

 

Sponsor firmalar tek baĢlarına bu sponsorluk kategorilerinden birinin 

sponsorluğunu yapabilecekleri gibi; farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren 

sponsorlar bir araya gelerek ortaklaĢa bir kategorinin de sponsorluğu 

yapabilmektedirler. 

Bir sponsorluğun verilemesi spor organizasyonlarında sadece doğrudan 

doğruya sponsorluğu yapılacak birlik, clup ve dernekler aracılığıyla 

yapılmamaktadır.Olimpiyat oyunlar gibi büyük çaplı organizasyonlarda  çeĢitli 

kategorilerde sponsorluk haklarını pazarlayan kuruluĢlar vardır. Olimpiyat 

karĢılaĢmalarında sponsorluk hakları,merkezi Lozan „da bulunan ve kurucusu Horst 

Dassler olan ISL(International Sports Culture and Leisure) Marketing‟in sahibi %51 

hisse ile Adidas ailesi ve %49 hisse ile Japon reklam ajansı Dentsu‟dur.Bu kuruluĢ 

olimpiyat oyunları için çeĢitli kategorilerde pazarlama programları hazırlayarak 

sponsor olmak isteyen çok uluslu Ģirketlere sunmaktadır..ISL‟nin olimpiyat 

oyunlarının pazarlamasını yapabilmesi için diğer ülkelerinde Milli Olimpiyat 
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Komitelerinin onayı gerekmektedir.Bu onay ilk defa 1985‟ te imzalanarak 

alınmıĢtır.spor organizasyonlarının sponsorluk harcamaları yapılan organizasyonun 

büyüklüğüne kitle iletiĢim araçlarında verilebilecek yere sunulan reklam ve tanıtım 

olanaklarına göre değiĢiklik gösterebilmektedir. 

Coca-Cola dünyanın en büyük ve en tanınmıĢ Olimpiyat sponsorudur. Ürünün 

saflığı, gençliği ve enerji temelleriyle kendini sattırmaktadır. Coca-Cola‟nın 

Olimpiyat oyunlarıyla uzun bir geçmiĢi vardır. 1960 Roma‟da ve 1968‟de Mexico 

City‟de kırmızı beyazlı uzay elbiseleri içindeki “ astronotlar” sırtlarındaki depolardan 

tılsımlı iksiri pompalıyorlardı. 1 972‟de Münih‟te, 1 976‟da Montreal „de, 1980‟de 

Moskovada Amerikalı sporcular Rus Oyunlarını boykot etmiĢ olabilirdi, ama Coca-

Cola Ģirketi orada Fanta gazozunu satmaktaydı. 1984 Los Angeles oyunlarında Coca- 

Cola “Olimpiyat Oyunlarının resmi içkisi” oldu. 1988‟de Seul‟de de öyle idi ve 

Barcelona‟da öyleydi. Atlanta temelli Ģirket son altmıĢ beĢ yıldır dünya sporuna bir 

milyar dolardan fazla para akıtmıĢtır. ġirketlerin tanıtımında sponsorluğun önemini 

ve pazarlama Ģirketlerinin karını vurgulamak için; “dokuz çok uluslu Ģirket, Coca-

Cola, Visa, Brother, Federal Express, 3M, Time-Life, National Panasonic, Kodak ve 

Philips 1988 Olimpiyatları için ilk TOP programına katıldılar ve 100 milyon dolar 

katkıda bulundular- ILS pazarlama Ģirketinin komisyonu bunun içindeydi.(Güçlü, 

2001:22) 

Firmalar belirli bir organizasyonun sponsorluğunu yapmak, o organizasyona 

adını vermek yada o organizasyonda sponsor olarak görünmek için sponsorluk ücreti 

ödemektedirler.Örneğin Beko Basketbol Ligi,Turkcell Süper Lig ,Bankasya 1.Lig 

vs.. 

Sanat ve eğlence sponsorlukları: Kurumların, sanat ve kültüre aktif destekçisi 

olmaları için sekiz neden vardır. Bunlar(Harris ve Whalen, 2009:313): 

Kültürel mükemmellik, aynı zamanda kültürel mükemmeliyettir. 

Kültürel projeler, sizi dar görüĢlü olarak değil, sonuçlara odaklı kurumsal 

kiĢiler olarak sunar. 

Sanat ve kültür programları çalıĢanların gururunu arttırır. 

Firmanınzın sanatla ilgilenmesi bu çevrede liderlik için bulunmaz fırsattır. 
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Kültür etkinliklerine sponsorluk, önemli müĢterilerinizi açılıĢlarda, özel 

etkinliklerde, ağırlamanıza neden olur, önemli insanları diğer önemli insanlarla 

tanıĢtırabilirsiniz. 

Hükümet liderlerinin genelde belirgin kültürel çıkarları ve favori projeleri 

vardır. Sizin buna benzer projelere sponsorluğunuz bu tarz iĢbirlikleri ve değerli 

bağlantılardan yararlanmanıza fayda eder. 

ĠĢ alımlarında iyidir. 

Kurumların topluma yönelik çabaları; kültürel ve sanatsal programlarına 

katılım, yapıcı, bir sosyal eylemdir ve çok olumlu fırsatlar sunar. 

Bu ilkeler, hem kurumsal halkla iliĢkiler, hemde pazarlama halkla iliĢkiler için 

pazarlama açısından önemlidir.   

Yayın-program sponsorluğu: Bu sponsorluk türünde özellikle televizyonda 

yayınlanan bir program ayni veya nakdi olarak desteklenmekte, karĢılığında ise 

markanın adının programın belirli bir yerinde geçmesi veya markanın senaryonun 

doğal akıĢı içinde yer alması istenmektedir(Tosun, 2003: 68). 

1.4.7.6.1.2. Reklam 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler kampanyalarında reklamdanda faydalanılır. 

Reklamdan faydalanma amaçları(Tosun, 2003:74): 

Ürünün özellikleri ve içeriği hakkında bilgi vermek. 

Belirli ürünveya markanın varlığını bilinçlere yerleĢtirmek. 

Marka kimliğini tanıtarak benimsetmek. 

Ürün veya markanın üstünlüklerini anlatark zihinlere yerlĢtirmek. 

Ürün veya markaya yönelik yanlıĢ fikirleri değiĢtirmek. 

Markaya karĢı olumlu fikirler oluĢturmak. 

Marka tanılırlığını arttırarak yeni pazarlara ulaĢmak. 

Ürün veya markaili ilgili güven oluĢturmak. 

Taleb sağlamak. 

Dağıtımın yaygınlığını sağalmak. 

Ürünün markayla özdeĢleĢmesini sağlamak. 

Basında haber olarak yer alamayacak olan teknik ayrıntıları açıklamak. 

Sorun ve kriz dönemlerinde gerekli açıklamaları yapmak. 
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Hedef kitleyi düzenlenen bir etkinliğe katılmaya ikna etmek.  

Sıcak hava balonları, yelkenler, uçaklar, trenler kuruma görünürlük sağlamak 

için donatılır. Harry Potter, kitaplarının yazarı, serinin 3. Kitabının tanıtımı  için özel 

bir trenle Ġngiltere‟yi dolaĢarak hayranlarıya ve medyayla buluĢmuĢtur.  

1.4.7.6.1.3. YarıĢmalar 

Mevcut ve potansiyel müĢterilerin katılımını sağlamak ve medyanın ilgisini 

çekmek için düzenlenir. Bilgi, yetenek, yaratıcılığı ölçmeye yönelik olarak 

düzenlenebilir. YarıĢmalar ödüllü olmak zorundadır. Ödül hem ilgiyi attırır hemde 

yarıĢmaya daha ciddi bir görünüm kazandırır. YarıĢmada amaç mümkün olduğu 

kadar çok kiĢinin katılmasını sağlamaktır. Bunun için yarıĢma konularının iyi 

seçilmesi gerekir. Konusu iyi seçilmiĢ yarıĢmalar düzenleme ve bunu kamuya 

duyurma, kuruluĢun toplumsal saygınlığının artmasında önemli bir fırsattır(Kazancı, 

2007: 362). 

1.4.7.6.1.4.. Ödüller 

Sposorlar tarafından değer verilen veya ilginç olan Ģeyleri onurlandırmak 

amacıyla kullanılır. En iyi saç tasarımı gibi. Markayla ilgili konularda ödül vermek 

ve bunu gelenekselleĢtirmek marka adı için ve marka imajı için önemlidir. Ünlü bir 

ruj firmasının en güzel dudak yarıĢması düzenlemesi ve dereceye girenlere ödül 

vermesi gibi(Harris ve Whalen, 2009:185). 

1.4.7.6.1.5. Doğum günleri ve yıl dönümleri  

Markaya bir doğum günü vermek pazarlama halkla iliĢkiler taktiğidir(Tosun, 

2003:77). Ürüne doğru bir Ģekilde ilgi çekebilmek için yararlıdır. Kurum için 

olabildiği gibi önemli bir yazarın yada sanatçının ölüm, doğum yıl dönümüde 

olabilir. 
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1.4.7.6.1.6. Sergiler  

KuruluĢları ve onların çalıĢmalarını tanıtıcı nitelikteki sergiler belirli koĢullara 

uymak zorundadır. HerĢeyden önce sergi, anlatmak istediklerini kolayca 

anlatabilmelidir. Görüntüler olabildiğince açık olmalıdır. Görüntülerin verilmesinde 

mantıksal bir sıra olmasında fayda vardır. Sokaktaki insanın anlayacağı düzeyde 

olmalıdır. Ġzleyicileri etkilemesi ve mereak uyandırması sağlanmalıdır. Seyircilerin 

düĢüncelerini sözlü ya da yazalı olarak yakalamaya çalıĢmalır(Kazancı, 2007:363).  

Markanın geçmiĢiyle ilgili olabildiği gibi ürünleriyle ya da sosyal sorumluluk 

projeleriyle ilgili de olabilir. 

1.4.7.6.1.7. Özel Günler 

Marka kimliğinin unsurlarını tanıtmak, markanın yararlarını anlatmak ve 

marka imajı için amaca uygun hedef kitlelerin çağrıldığı özel gündüz ve gece 

davetleri sık kullanılan bir taktiktir(Tosun, 2003: 78). 

1.4.7.6.1.8. Festivaller 

Toplumsal olaylar halkla iliĢkiler için bir fırsattır. Bir kentin kurtuluĢu ya da 

önemli bir ürünün tanıtımı ve dolayısıyla tüketimi hazlandırmak için festivaller 

düzenlenir. Yöresel düzeyde festivaller düzenlendiği gibi ülke çapında ses getiren 

önemli film, müzik, vb. festivalleride düzenlenmektedir. KuruluĢ için ve yakın 

çevresi için önemlidir. KuruluĢun olduğu Ģekilde festival düzenleniyorsa kuruluĢ için 

o festivale katılmak halkla iliĢkiler açısından zorunluluktur(Kazancı, 2007: 361,362). 

1.4.7.6.1.9. Fan Kulüpleri 

Bir zamanlar eğlence dünyasının uzmanlık alanıydı ama Ģimdilerde ürün 

fanatiklerini de içine almakta. Barbie bebeklerden, Harley-Davidson fan kuluplerine 

kadar bir çok ürünün ve markanın fan kulüpleri var. Fanlar için  özel hediyeler, 

sertifikalar, üyelik kartları, marka indirimleri, kitapçıklar ve düzenli fan toplantıları 

ilgiyi yüksek tutuyor, haber yaratıyor. Fan kulüpler sayesinde ağızdan ağza 

haberlerin yayılması da sağlanıyor(Harris ve Whalen, 2009:190). 
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1.4.7.6.1.10. Referans Grupları, Kamuoyu Önderleri  

Ürünün kullanımını arttırmak ve markaya imaj yüklemek için, özellikle 

medyada yer alması istenilen çalıĢmalarda, ürünle ilgili konusunda uzman kiĢiler, 

deneyim sahibi olanlar, markanın sağmak istediği imajı çağrıĢtıran kiĢiler 

kullanılır(Tosun, 2003:78).  

1.4.7.6.1.11.  Tepe Yöneticiler 

Kurumun tepe yöneticisi en etkili medya sözcüsüdür ve halkla iliĢkiler 

açısından sıklıkla kullanılmaktadır. Tepe yöneticinin yeni bir ürünü Ģahsen tanıtması 

baĢarılı olabilir. Ali Ağaoğlu‟nun yeni konut projeleri için Ģahsen tanıtım yapması 

buna en güzel örnektir. Sloganı bütün medyada ve sosyal paylaĢım sitelerinde yer 

bulmuĢtur.  

1.4.7.6.1.12. Makaleler 

Makaleler, basın bültenleri kadar önemlidir. Öncelikle bir amacı olması 

gereken makale, belirli bir hedef kitleye spesifik bilgi vermeli, okurlar, dinleyiciler 

ve izleyicilerde konuyla ilgili bir tutum oluĢturmasına katkıda bulunmalıdır. 

Makaleyi herhangi bir yazar yazabilir(Peltekoğlu, 2001: 228). 

1.4.7.6.1.13. Ürün YerleĢtirme 

Kurumların ürünlerinin planlı bir sekilde ve çoğunlukla bedeli ödenerek film 

kareleri içerisinde ya da televizyon kanallarındaki programların içerisinde yer 

almasıdır. Reklamdan farklı yollarla iletilen mesajlar izleyicileri rahatsız etmeyecek 

bir bütün içerisinde doğal olarak algılanmaktadır. 

Filmlerde ürün yerleĢtirme kullanımının diğer yöntemlerden bazı üstünlükleri 

vardır. Ġlk olarak, izleyicinin televizyon reklamına maruz kalmamak için kanal 

değiĢtirme olasılığı yüksektir. Ancak belli bir sahneye uyumlu bir Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢ bir ürünün görülmemesi neredeyse imkânsızdır. Ayrıca  ünlü  bir 

sanatçı tarafından belirli bir ürünün kullanılması o ürünün ünlü tarafından kullanıl-

dığına iliĢkin bir izlenim oluĢturur. Bunun yanında bir televizyon programı 
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arasındaki kısa süreli bir reklamın aksine sinema filmleri neredeyse sonsuz bir ömre 

sahiptir ve sinema salonlarında gösterimin yanında televizyon gösterimleri, video, 

VCD ve DVD gibi olanaklarla etkinliği katlanarak artmaktadır. EriĢim maliyeti 

açısından incelendiğinde ise sinematik ürün yerleĢtirme geleneksel reklamlardan 

daha ucuzdur(Yılmaz ve Yolal, 2008:180). 

Filmlerde ve televizyon Ģovlarında kullanılır. Asıl patlamayı E.T. filminde bir 

Ģeker markasının görülmesi ve filmden sonra Ģekerlerin büyük bir satıĢ grafiği 

çizmesiyle yapmıĢtır. Bu filmden sonra ürün yerleĢtirme daha da önem kazanmıĢtır.  

Filmlerde yapılan ürün yerleĢtirme filmlerin baĢarısıyla ilgilidir. 

1.4.7.6.1.14. Ücretsiz DanıĢama Hatları 

800‟lü telefonlarla yaygınlaĢmıĢtır. Birçok kurum uygulamaktadır. Ürünlerin 

kullanımı, ürün Ģikayetleri gibi durumlarda ücretsiz telefon hatları müĢteri 

memnuniyeti açısından önemlidir.  

1.4.7.6.1.15. Medyada Yer Alan Haberler ve GörüĢmeler 

Haber sağlamak, ürünleri, yerleri ve kiĢileri tüketici ve ticari kesimin zihninde 

tutabilmek amacıyla kullanılır. Haber bültenleri, makaleler, roportajlar. Günümüzde 

kurumlar müĢterilerinin e-postalarınada bu haberleri mail olarakta 

göndermektedirler. 

1.4.7.6.1.16.  Markaların Karakter Kullanması 

Firmaları tüketicilere sevdiren Ģeylerdir. Kurumların kendilerini 

kiĢiselleĢtirmelerini sağlar.  

1.4.7.6.1.17. Büyük açılıĢlar ve Gece yarısı çılgınlıkları 

Bütün açılıĢ ve benzeri etkinliler basının ilgisini çekmesi açısından önemlidir. 

Gece yarısı çılgınlığı ise ilgiyle beklenen bir ürünü gece yarısı yada sabah erken 

vakitlerde  çeĢitli konseptlerle tüketicilere sunmaktır. Harry Potter serisinin yeni 

kitapları piyasaya sürülürken elektronik ve moda mağazalarının açılıĢlarında 

kullanılmıĢtır ve oldukça ilgi çekmiĢtir. 
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1.4.7.6.1.18. Basılı Yayınlar 

AfiĢler, ilan tahtası, bültenler, broĢürler, Küçük el kitapçıkları, yıllıklar, 

raporlar, el ilanları bu grupta sayılabilir. 

BroĢürler genellikle az sayfalı, ufak dergi boyutunda basılan bir tanıtma 

aracıdır. Bol resimlidir. Daha çok kurumu tanıtan özlü bilgiler içerir. Kurumun 

üretim ve sosyal tesislerinin renkli görüntüleri vardır. KuruluĢtaki geliĢmeler grafik 

ve tablolarla gösterilir ve ülke ekonomisine katkısı belirtilir(Sabuncuoğlu, 2007:142). 

AfiĢ, ilan tahtası ve bültende ise hedef aynı iletilmek istenen mesaja herkesin 

ilgisini çekmek. Bu açıdan bakınca bu üçünün çarpıcı ve etkili olması 

beklenir(Sabuncuoğlu, 2007:143). 

1.4.7.6.1.19.  Cd-Rom   

KuruluĢlar, bazı hedef kitlelere iletmek istedikleri mesajları hem görsel hemde 

iĢitsel olarak daha etkili olduğu için cdlerle iletmektedirler. Turistik oteller yoğun 

olarak kullanmaktadır.   

1.4.7.6.1.20. Video Konferanslar 

Eğilimleri, araĢtırma sonuçlarını açıklama ve kurumun ürün ve tüketicilerle 

ilgili açıklamalarda kullanılır. Özellikle ilaç sanayine yönelik yeni ürünlerin 

tanıtımında ve yeni araĢtırmaları açıklamada etkilidir(Harris ve Whalen, 

2009:198,199). 

1.4.7.6.1.21. Web Siteleri 

Web sayfaları, halkla ilikiler açısından önemlidir. Kurumlar web sayfası 

sayesinde hem kendini tanıtma imkanı bulacak, hemdehedef kitlesiyle ilgili bilgilere 

ulaĢabilecektir. Bu teknoloji en ucuz iletiĢim kanallarından biridir. Web sayfaları 

kurumlar için güven, prestij ve yeni müĢteri demektir. Bunun için iyi bir web sayfası 

hazırlamak gerekir(Sabuncuoğlu, 2007:152).   

Web sayfaları sayesinde aynı anda herkese ulaĢabilir,  mesafede web sayfaları 

için sorun olmamaktadır. 



 

 

66 

Web sitesi hazırlanırken bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir. 

Bunlar(Sabuncuoğlu, 2007:153): 

Site kolay ulaĢılabilir olalıdır. 

Özgün olmalıdır. 

Sayfanın dizaynıyla içeriği ve amacı uyumlu olmalıdır. 

Firmaya kolay ulaĢımı sağlayan bir takım linkler ve e-posta adresleri olmalıdır. 

ĠletiĢim kurulan kiĢilerin fikirlerine açık olmalıdır. 

Ziyaret için teĢvik edici unsurlara yer verilmelidir. 

Güncelleme en öenmli unsurlardan biridir, eğer site güncellenmiyorsa 

insanların siteyi ziyaret etme sayıları düĢer. 

Basın, televizyon gibi araçlar dıĢında internet üzerinden arama motorlarına 

dahil olmak gerekir. 

1.4.7.6.2.  Taktiklere Yönelik Mesaj Yollama Kanallarının Belirlenmesi 

Mesajın içerik ve biçiminin saptanmasından sonra bu mesajların hedef kitleye 

hangi yollarla, hangi ortamlarda iletileceği kararlaĢtırılır. 

1.4.7.6.2.1. Gazeteler  

Gazete yıllardır eskimeyen önemini yitirmeyen bir kitle iletiĢim aracıdır. 

Ülkelerin eğitim ve kültür seviyesini yansıtır. Halkla iliĢkiler olarak amaç yer tahsisi 

sağlayabilmektir. Halkla iliĢkilerde gazetecilerle iliĢki önemli bir yer tutar. Halkla 

iliĢkiler uzmanı gazetecilere küsemez. Gazetelerin içeriklerine göre okuyucu 

profilleri değiĢir(Kazancı, 2007:348).  

Basın bültenleride çok sık kullanılan bir araçtır, muhabirlerin her yere gitmeleri 

imkansız olduğu için, basın bültenleri bu açığı kapatır.   
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Basın toplantısı, basın bülteniyle yansıtılamayacak önemli haberlerin 

aktarılmasında kullanılır. Basın toplantısı düzenlenirken bazı kurallara uymak 

gerekir(Bilgin, 2008:51): Basın toplantısının yapılacağı yer ve zaman önemlidir, yer 

basın mensuplarının kolay ulaĢacağı yerde olmalıdır. Seçilen gün ve zamanda baĢka 

bir etkinlik olmamalıdır. Basın toplantısının yapılacağı salon basın mensuplarının 

rahat edeceği Ģekilde düzenlenmelidir. Basın toplantısı kısa olmalıdır, asıl iletilecek 

mesajlara ağırlık verilmelidir. Daha sonra bu toplantıyla ilgili basında çıkan haberleri 

toplamak. 

Basın gezileri ise insanların duyduklarından çok gördüklerinden etkilenmeleri 

gerçeğine, yani optik hafızaya dayanan basın gezileri, halkla iliĢkiler 

uygulamalarında önemli bir yer tutar(Peltekoğlu, 2001:207). 

1.4.7.6.2.2.  Dergiler  

Gazetelerin halkla iliĢkiler aracı olarak sahip oldukları nitelikler dergiler içinde 

geçerlidir. Dergiyi gazeteden ayıran en önemli fark zaman, yani iki yayın arasındaki 

süredir. Dergilerin hedeflediği kitleler olduğu gibi okuyucularında yeğledikleri dergi 

türleri vardır(Kazancı, 2007:354). 

          1.4.7.6.2.3. Kitaplar 

Kitaplar, hedef kitleye ulaĢma imkanı dergi ve gazeteye göre daha sınırlı 

olması nedeniyle halkla iliĢkiler açısından sık kullanılan bir iletiĢim aracı 

değildir(Tosun, 2003:85). Tüketici kullanımına açık ve değiĢik türleride olabilir. 

Kurumların kadınlara yönelik dağıttığı yemek tarifleri ve pratik fikirler kitapları gibi. 

Ünlü mücevher firması Bulgari tanınmıĢ bir yazarla anlaĢarak yazacağı kitapta en az 

12 defa firmasının adının geçmesini istemiĢtir(Harris ve Whalen, 2009:186). 

1.4.7.6.2.4. Radyo   

Halkla iliĢkiler uygulamalarında çok sık kullanılan etkili araçlardan biridir. 

Radyonun bütün programlarından bu konuda yararlanmak mümkündür. Haber 

bültenleri, söyleĢiler, açık oturumlar, röportajlar, hatta kısa anonslar bile halkla 

iliĢkiler programı olabilir(Kazancı, 2007:357). 
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1.4.7.6.2.5.  Televizyon  

Televizyonun söyleneni görüntü ile güçlendirmesi, görüntüyü ön plana getirip 

belli bir düĢünce ve görüĢü yardımcı olması onu daha etkili hale getirmektedir. Sesin 

gücüne görüntünün gücü eklenmektedir. Özel televizyonlar bağlı oldukları 

holdinglerin savaĢında ileri uç ve piyade görevi görmekte, programcılar, yorumcular 

ve spikerler bu savaĢta vurucu güç olmaktadır. ĠĢin etik tarafını bir tarafa bırakırsak 

bu televizyonlardaki etkili bir çalıĢanla iyi iliĢkiler kurmak günümüz halkla iliĢkiler 

çalıĢanları için zorunluluk olmuĢtur(Kazancı, 2007:359, 360). 

1.4.7.6.2.6.  Sinema (Film) 

Diğer araçlar kadar çok kullanılmamakla birlikte yeri geldiğinde kullanılan 

kitle iletiĢim araçlarındandır. Konulu filmler halkla iliĢkiler açısından etkilidir. Belli 

bir fikri görüĢü aktarmak açısından önemlidir. Masraflıdır ve örügtlenmeyi gerektirir. 

BaĢka bir film türüde belgesellerdir(Kazancı, 2007:360,361).  

1.4.7.6.2.7.  Ġnternet   

Ġnternet modern yaĢamın olmazsa olmazlarından biri olmuĢ durumda, 

Amerikan vatandaĢlarının üçte ikisi interneti kullanıyor ve bu sayı her geçen gün 

artmaktadır(Haris, Whalen, 2009: 226). Türkiye‟de de durum pek farklı değil, 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) ''2010 Yılı Hane halkı BiliĢim Teknolojileri 

Kullanım AraĢtırması Sonuçları”  Nisan ayı içerisinde gerçekleĢtirilen araĢtırmaya 

göre, hanelerin yüzde 41,6'sı internet eriĢim imkanına sahip bulunuyor. Bu oran 

geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 düzeyinde 

idi(http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1017221&title=turkiyede-evlerin-

yuzde-416sinda-internet-var).   

Günümüzde internet teknolojisi spesifik ve hedeflenmiĢ izleyicilere çok hızlı 

ulaĢmak amacıyla kullanılıyor. Kriz esnasında anlık bilgi akıĢı sağlamak, basım ve 

postalama maliyetlerini düĢürmek,  belirlenmiĢ hedef kitleden geri besleme 

almak,binlerce gazeteciye ulaĢabilmek internet teknolojisi sayesinde mümkün 

oluyor. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler de internetten faydalanmaktadır. 

Günümüzde basın bültenleri çoklu medya formatı özelliği taĢımakta, e-posta ile 

dağıtılmakta ve kurum web sitesinde yayınlanmaktadır.  



 

 

69 

Günümüz halkla iliĢkiler profesyonelleri internet sayesinde doğrudan hedef 

kitlelerine ulaĢabiliyorlar(Haris, Whalen, 2009:226,229). 

1.4.7.6.2.8.  Telefonla GörüĢme  

Telefonla görüĢme, halkla iliĢkiler açısından önemli bir araçtır. Firma adına 

konuĢan kiĢi ile karĢı taraf arasında bir diyalog kurma fırsatı sağlar. Kurum adına 

konuĢan kiĢinin bazı kurallara uması gerekir; ilk olarak telefonla konuĢan kiĢi 

kendini tanıtmalıdır, ses tonu kibar ve nazik olamlıdır, konuĢurken el altında mutlaka 

kağıt kalem olmalıdır, karĢı tarafı dikkatle dinlenildiğine iliĢkin pekiĢtirici sözler 

söylenmelidir(Bilgin, 2008:58). 

1.4.7.6.3. Pazarlama Halkla ĠliĢkilerin Uygulama Planının Hazırlaması 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler amaçlarına ulaĢmak için belirlenen 

stratejilreri gerçekleĢtiemek için taktiklerin saptanmasından sonra, uygulama 

planının içeriği, zamanlamanın yapılması, bütçenin hazırlanması ve uygulama 

aĢamasındaki sorumluların belirlenmesi konuları yer alır. Uygulama planının daha 

önce yapılması kararlaĢtırılanların uygulama boyutlu detaylandırılmasıolduğunu 

söylemek mümkündür. Planın ilk aĢamasında yapılması planlanan etkinliklerin 

baĢlama ve bitiĢ süreleri belirlenir. Buarada bütçenin belirlenmesi en sağlıklı yoldur. 

Bütçenin en baĢta belirlenmesi ve yapılması gereken etkinliklerin bütçe 

doğrultusunda kararlaĢtırılması amaçlara ulaĢmayı zorlaĢtırır. Doğru olan amaçlara 

göre bütçenin ayarlanmasıdır(Tosun, 2003:97).  

 Halkla iliĢkiler planının uygulanması aĢaması büyük bir dikkat ve özen 

gösterilmesi gereken bir aĢamadır. Bu aĢamada ortaya çıkacak en ufak bir pürüz ya 

da yanlıĢ anlama Ģimdiye kadar olan tüm emeklerin boĢa gitmesine neden olabilir. 

Bu yüzden seçilen mesajlar doğru kitle iletiĢim kanallarında, doğru periyod ve 

zamanlamalarla yer almalıdır. Bu aĢamada halkla iliĢkiler uzmanı medya 

temsilcileriyle yakın temaslarda bulunmalı ve publicity faaliyetlerini 

gerçekleĢtirebilmek için iyi iliĢkiler kurmalıdır. 
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1.4.7.7. Basamak 7: Pazarlrma Amaçlı Halkla ĠliĢkiler Sonuçlarını 

Değerlendirilme 

 Halkla iliĢkiler planlamasındaki son noktadır. Bu aĢamada yapılan bütün 

faaliyetlerin ne oranda kamuoyu tarafından algılandığı ve bu algılamanın niteliği 

ölçülür. Halkla iliĢkiler alanında hedef kitleye iletilen mesajların yarattığı tutum ve 

davranıĢ değiĢikliklerini ölçmek oldukça zordur. Mesajların hedef kitleye iletilmeden 

önce pre-test‟e tabi tutulması, mesajların aktarılmasından sonra da post-test‟in 

kullanılması mesajın algılanmasından önceki durumla sonraki durumun 

karĢılaĢtırılmasına yardımcı olabilir(Becerikli,2002:57). 

Pazarlama halkla iliĢkiler aktivitesinin etkisini gösterebilmek ve müĢteriye 

hesap verebilmek açısından kampanya öncesi bir analiz yapmak yada anket yapmak 

ve aynı Ģeyi kampanya sonunda da yapmaktır. Bu ön test (pretest)–son test(postest) 

olarak adlandırılır.  Böyle bir test sizin ne kadar farkındalık yarattığınızı görmeniz ve 

göstermeniz açısından önemlidir. Fakat halkla iliĢkiler bütçesi göz önüne alınırsa bu 

tür araĢtırmalar pahalıya gelir(YaklaĢık olarak kampanya bütçesinin %10‟u). 

MüĢterilerde bu payın araĢtırma yerine kampanya aktivitelerine aktarılmasını tercih 

etmektedir. Ayrıca halkla iliĢkilerin her zaman iĢleyecğine dair açık bir kabul vardır 

ve o nedenle yararlı olduğunu göstermeye ispat etmeye çokta gerek yoktur. 

Kampanya sonrası tarafsız 3. kiĢilerin yazılarının ve fikirlerinin tüketicileri her 

zaman etkileyeceği ile ilgili bir görüĢ vardır. ġu da bir gerçek ki halkla iliĢkiler 

profesyonelleri çabalarının sonuçlarını ölçümlenemiyeceği ya da ölçülmemesi 

gerektiği gibi bir fikre de kapılmaması gerekir. Bütçeden ayrıca araĢtırma için 

kaynak alması ya da olmaya çalıĢması gerekir(Harris ve Whalen; 2009:251,252). 

Aktivitelerin ölçülmesi pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler için büyük ölçüde 

hesap verilebilirlik sağlar. Harris ve Whalen bazı kampanya ölçümleme modellerini 

Ģöyle belirtmiĢtir(Harris vw Whalen, 2009: 242-249): 

Çıktıları Ölçümleme:  

Kaç tane basın bülteni yazıldı? 

Kaç gazeteci medya etkinliklerine katıldı? 

Basına gönderi sonucu ne kadar makale çıktı? 

Medyanın o öyküyü haber yapmasıyla ne kadar net izlenim sağlandı? 
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Web sitesi ne kadar ziyaret aldı?  

Çıktılar konulan amaç ve hedefler ıĢığında ölçülmelidir. 

Medya Metriks (etki ölçümlemesi): Bilgisayar teknolojisi, elde ettiğimiz 

yansımalarla ilgili stratejik analiz yapabilir ve rakiplerin elde ettiği yansımalarla 

karĢılaĢtırabiliriz. 

Medya yansımalarında taktiksel nicelik ve nitelik dizisi Ģunları kapsar: 

Niceliksel 

Reklam payı 

Medya ismi, tarihi 

Gazeteci 

Kurum sözcüsünden alıntılama yapmak 

Yansımanın olumluluğu 

Kapsama alanı\göze çarpan yansıma 

Ana mesajın görünürlüğü 

Niteliksel 

 Ton 

Mesaj iletiĢim bağlamı 

Sorunlu alanlarda konularda konumlandırma. 

Reklam eĢdeğer: Medya yansımalarının ölçülmesidir. Reklam eĢdeğer y ise 

medya etkilerinin yansımasıyla, halkla iliĢkiler etkinliği olan makalelerin  üretilmesi 

için sarf edilen maliyetlerin karĢılaĢtırmasıyla reklam maliyetlerinin 

karĢılaĢtırılmasıdır. 

Özel etkinlikler metriksleri: Etkinliklerin ve ticari fuarların etkinliklerini 

ölçümleme. Fuarı ziyaet eden ziyaretçilerle standı ziyaret edenlerin kıyaslaması. 

Fuarı ziyaret eden hedef kitlelerle standı ziyaret eden hedef kitlelerin kıyaslanması.  

Sonuçları (etki) ölçümleme: Kurumun iĢ sonucuna farklılık katan sonuçların 

ölçülmesidir. Nihai etki satıĢ ve kazançların artmasıdır. 

Yatırım getirisi ve YumuĢak etki ölçümlemesi kullanılabilecek ölçümleme 

modelleri arasındadır. 

 Programı değerlendirmede sorulması gereken sorular içinde(Harris, Whalen, 

2009:127): 

- Nasıl yaptık? 
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- P.H.Ġ. hedeflerine ulaĢmada nasıldık? 

- Doğru insanlara ulaĢtık mı? 

- Ne kadar kiĢiye ulaĢtık? 

- Reklam karĢılaĢma sayısı nedir? 

- Farkındalığı arttırdık mı? 

- Ürüne tüketicilerin ilgisini çektik mi? 

- Satın aldılar mı? 

- BaĢarılı olduğumuzu nasıl biliyoruz? 

- Sonuçları nasıl ölçeceğiz? 

- Sonuçları değerlendirmek için ne kadar bütçemiz var? 

- Programı iyileĢtirmek adına neler öğrendik? 

- Bir sonraki aĢamada programın daha iyi olabilmesi için ne gibi değiĢimler 

yapılmalıdır? 

- DeğiĢiklik yapılacak mı? 
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ĠKĠNCĠ  BÖLÜM 

TURĠZM, SPOR TURĠZMĠ, GOLF TURĠZMĠ VE GOLF TURĠZMĠ HEDEF 

KĠTLESĠ 

2.1. Turizm  

Dünya Turizm Örgütü‟nün üye ülkelere kullanmaları yönünde telkinde 

bulunduğu, 1963 tarihli BirleĢmiĢ Milletler Konferansında kabul edilen tanıma göre 

turizm: 24 saatten az olmamak, sürekli kalıĢa dönüĢmemek ve gelir sağlayıcı 

herhangi bir uğraĢta bulunmamak koĢulu ile bireyin yolculuk ve/veya 

konaklamalarından oluĢan olay ve iliĢkilerin bütünüdür(Tolungüç,1990:7).  

Turizm, o bölgede kalmayanların seyahati ve kalmalarından doğan iliĢkilerin 

toplamıdır ve turistlerin gidecekleri yerdeki kalıĢlarındaki aktiviteleri (oda, yemekler, 

manzara izleme, rekreasyon ve servisler) üstlenen ve turistlerin ihtiyaçlarına cevap 

vermek için geniĢ spektrumda olanakların yaratılmasını içeren, rekreasyon, tatil, 

sağlık, eğitim, spor ve iĢ gibi amaçlar için, insanların nispeten uzun mesafelere ve en 

az 24 saati aĢan zamanda, yaĢadığı ve çalıĢtığı yerlerden dıĢarı, gönüllü ve geçici 

olarak gitmeleridir(Oruç:2004:12). 

2.1.1. Seyahat Amaç ve Beklentileri 

Günümüzde toplum yapısındaki değiĢmeler, tüketici davranıĢlarını da 

etkilemektedir. Yalnız yaĢayan bireylerin artması, ailelerin küçülmesi, eğitimli 

çalıĢan kadın iĢgücünün artması bireylerin alım gücünün artmasıyla birlikte tüketici 

davranıĢlarıda değiĢmiĢtir. Turistik taleplerde değiĢmiĢtir.  

GeçmiĢte,gruplar halinde düzenlemelerin önceden yapıldığı tatilleri güvenli 

bulan turistler, günümüzde bireyselliğe önem veren, diğerlerinden farklı olma çabası 

içindeki, anlık kararlar veren bir yapıya dönüĢmektedir(B.Yılmaz, 2007:365).  

Uluslararsı turizm hareketliliğinin artmasında aĢağıdaki geliĢmelerin önemli 

katkısı olmuĢtur(Ġçöz, 2005:29): 

Turist gönderen ülkelerdeki ekonomik geliĢmeler sonucu harcanabilir gelir 

düzeyinin artması. 
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BoĢ zaman artıĢına paralel olarak seyahate ayrılan zamanın artması. 

KüreselleĢmeyle birlikte ülkeler arası seyahati zorlaĢtıran bürokratik 

engellerlin kalkması yada hafiflemesi. 

Sayıları artan havayolu firmaları ve aralarında yaĢanan rekabet sonucu 

fiyatların düĢmesi. 

Paket turların sayısının ve kapsama alanlarının artması. 

Ġnsanların tatili yaĢamlarının bir parçası olarak görmeleri. 

Teknolojik geliĢmelerle seyahatla ilgili iĢlemlerin süresinin ve seyahat 

süresinin kısalması, ulaĢım araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin artması. 

Demografik değiĢimler; yaĢam süresinin artması, eĢlerin birlikte çlıĢması, 

çocuksuz eĢlerin artması vb. 

Ġnternetin tüm dünyada yaygınlaĢması sonucu, internetten rezervasyonların 

artması. 

Ġnsanların seyahat sebeblerinin tespitine yönelik Amerika‟da yapılan bir 

araĢtırmada yedi kategori oluĢturulmuĢtur(Zengin, 2004:43): 

Akraba ve arkadaĢ ziyaretleri. 

Toplantı, seminer, fuar ziyaretleri. 

ĠĢ seyahatleri. 

Dinlenme, avcılık, kampçılık,yelken gibi özel ilgi tatilleri. 

Sağlık cenaze gibi olaylar. 

Eğlence, spor, tiyatro, gezme ve görme ihtiyaçları. 

Diğer. 

Turist, psikolojik olarak stresten ve kargaĢadan uzaklaĢmak amacıyla 

turizmden faydalanır. Aile ile ve arkadaĢlarla çıkılan tatillerde bağlar kuvvetlenir, 

yeni insanlar ve yaĢamlar tanınır ve kiĢisel doyum sağlanır. 
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 2.1.2. Turizm ÇeĢitleri  

Artan refah ile birlikte turizm artık bir seçkin kesim faaliyeti olmaktan çoktan 

çıkmıĢ, dolayısı ile turizm destinasyonları için yeni pazarlar oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Örneğin 2007 yılında Brezilya, Arjantin, Güney Kore ve Rusya dıĢ pasif turizmde 

%16 ile %33 arasında değiĢen oranlarda büyürken, geleneksel olarak en çok turist 

gönderen ülkelerden, Almanya, ABD, Fransa, Ġngiltere ve Japonya‟da artıĢlar 

maksimum %4‟e ulaĢmaktadır(http://www.unwto.org/statistics/index.htm). 

Kitle turizmi pazarındaki rekabet, deniz, kum, güneĢ üçlüsünün arzının birçok 

ülkede mevcut olması, bu nedenle rakiplere karĢı ürün farklılaĢtırmadaki güçlükler, 

sürdürülebilirlik konusundaki çekinceler, olumsuz mevsimsellik etkileri, kitle 

turizmine uluslar arası satıĢ pazarlama ağına sahip büyük tur operatörleri nedeni ile 

bağımlılık, sosyal kültürel yozlaĢma, doğal kaynakların aĢırı kullanımı, turizm 

talebinde oluĢan yeni trend ve beklentiler, gibi faktörler kitle turizmini 

çeĢitlendirmeye yönelik çalıĢmaların artmasına neden olmuĢtur. 

Turizm çeĢitliliği konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının web sayfasındaki 

sınıflamayı göre: sağlık ve termal turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, yat turizmi, av 

turizmi, ipek yolu turizmi, hava sporları turizmi, akarsu- rafting turizmi, kuĢ 

gözlemciliği turizmi, kıĢ turizmi,  mağara turizmi, kongre turizmi, gençlik turizmi, 

botanik turizmi, inanç turizmi, dağcılık, su altı 

dalıĢ(http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-19392/eski2yeni.html). Sınıflandırmada, 

genellikle ülkenin çekicilik (iĢletmeler, doğal güzellikler, sosyo-kültürel zenginlikler) 

özellikleri yanında, dünya moda eğilimleri de belirleyici olmaktadır. 

Bireylerin turizm faaliyetlerine katılmaları farklı sebeblerle olabilir. Turistik 

tüketicinin baĢka bir sebebe bakmaksızın sadece hangi amaçla tatil yaptığını 

belirlemek ve turizmin amaca göre sınıflandırılması sonucunu doğurur(Ö. Yılmaz, 

2007:11). Bu açıdan bakınca golf turizmiyle iliĢkilendirilen turizm çeĢitleri aĢağıdaki 

gibi sınıflandırılabilir; 
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2.1.2.1. Tatil (Rekreasyon), Dinlenme Turizmi 

Günümüzde çalıĢma ve yaĢam Ģartları altında bunalan insanlar, boĢ 

zamanlarında ve tatillerinde, sürekli yaĢadıkları yer dıĢına çıkarak, bedensel ve 

ruhsal olarak rahatlama, dinlenme ve monoton yaĢam Ģartlarından bir süreliğine 

olsun uzaklaĢmak amacıyla seyahat etmeleri sonucu oluĢan turizm çeĢididir. Tüm 

bireysel seyahat motivasyonlarının belkide en önemlisi kiĢisel zevkleri karĢılama 

isteğidir(Ġçöz, 2005:110). Rekreasyon turizminde tatil\dinlenme sırasında sportif 

olaylara katılma ya da bireyin bizzat spor yapması Ģeklinde gerçekleĢir. Bu sporlar 

genelde açık havada yapılan; golf, tenis, yüzme, yelken, su kayağı, kayak, basketbol, 

voleybol gibi sporlardır.  

2.1.2.2. ĠĢ Turizmi 

Ekonomik geliĢmeler ve bürokrasi; günümüzde birçok kiĢinin iĢ amaçlı seyahat 

etmesini zorunlu kılmaktadır. ĠĢ amaçlı geziler çoğunlukla turistik amaç 

sergilemesede, kazandığı önem, sağladığı tüketim ve ulaĢtığı boyutla bu 

seyahatlerinde turizm türleri arasında olmasını sağlamıĢtır(Ġçöz, 2005: 110).  

ĠĢ turizmi, spor ağırlıklı olmaz fakat otel içinde ya da dıĢında sağlanan 

imkanlarla sınırlıda olsa spor yapılır.  Ülkemizde olmasa bile batıda golf iĢ 

adamlarının neredeyse resmi sporudur.  

  2.1.2.3. Sağlık Turizmi 

Ġnsanlar ruhen ve bedenen dinlenip rahatlamak Ģifa bulmak gibi sebeblerle 

bazen denize kıyısı olan yerlere, bazen kaplıca otelleri vb. yerlere seyahat ederler. 

Spor, sağlık turizminde sağlığı korumak amacıyla yapıldığı gibi kaplıca turizminde 

fizik tedavi gibi tedavi amaçlı da uygulanabilir.   

2.1.2.4. Deniz Turizmi 

 Kruvaziyer turizmi, yat turizmi, rüzgar sörfü, yelken, sörf, yüzme deniz 

turizminin kapsamına girer. 
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2.1.2.5. Spor Turizmi 

 Spor amacıyla seyahat etmektir. Spora ilgi duyan kiĢilerin spor yapmak yada 

sportif bir olay için seyahat etmesidir. Spor turizmi özellikle son yıllarda hızla 

geliĢen bir turizm dalıdır. Spor turizmi baĢlı baĢına bir ekonomidir. Olimpiyatlar, 

futbol, basketbol Ģampiyonaları gibi spor olaylarını göz önüne alırsak bu tarz 

organizasyonlara ev sahipliği yapan ülkelere hatırı sayılır Ģekilde kitlesel seyahatlara 

sebeb olmakta ve yüklü miktarda turizm geliri elde edilmektedir. Yerli ve yabancı 

basınında ilgisi göz önüne alınırsa ücretsiz tanıtım fırsatıdır. Bazı spor turizmi 

çeĢitleri: Golf, hava sporları, bisiklet, dağcılık, mağara, kıĢ turizmi, akarsu turizmi, 

su altı dalıĢ, av turizmi.  

2.1.3. Rekreasyon Turizmi Ve Spor Turizmi ĠliĢkisi  

Günümüzde yaĢam Ģartları ve standartlarının değiĢmesiyle, çalıĢma saatlerinde 

meydana gelen düĢüĢ, boĢ zamanların artması, teknoloji ve ulaĢım sistemlerinde 

yaĢanan geliĢmelerle birlikte gelismekte olan ve özellikle gelişmiş ülkelerde, 

rekreasyon etkinliklerinin de içinde olduğu yaşam tarzları oluşmuştur. Bu yaşam 

biçimlerini etkileyen rekreasyon uygulamaları, hem çeşit, hem de katılan insanlar 

bakımından sürekli zenginleşmiştir. Rekreasyonel faaliyetler o kadar geniş bir 

yelpazeyi kapsarki bunlardan birkaç tanesi: Golf, tenis, yüzme, bisiklet binme, maket 

uçak, basketbol, voleybol, bahçe işleri, kitap okuma, müzik enstrümanı çalma, 

paintball, at binme, doğa yürüyüşü, dalgıçlık, dans, yamaç paraşütü, savunma 

sporları gibi. 

Rekresyonel faaliyetlerin artması aslında spor ekonomisinin, dolayısıyla spor 

turizminin geliĢmesine sebeb olmuĢtur. BoĢ zaman ekonomisinin geliĢip 

büyümesiyle sporunda bu ekonomideki payı büyümektedir.  

  2.1.4. Spor Turizmi 

Spor turizminin tanımı konusunda tam bir fikir birliği yoktur.  Knop‟a göre 

spor turizmi: Ġnsanların spor yapma yada spor izleme maksadıyla bulunduğu 

bölgeden ayrılıp baĢka bir bölgeye hareket etmesi sonucu oluĢan turizm 

hareketidir(Aktaran: Ġçöz, 2008: 35).  
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2.1.4.1. Spor Turizminin Bölümleri 

Gammon ve Robinson spor turisti ve spor turizmini bir modelle açıklamıĢlar. 

Buna göre(Aktaran: Kılıçarslan, 2008:41): 

Spor Turizmi(Sport Tourism): Genelde yaĢanılan yerin dıĢındaki bir yere 

seyahat ederek aktif ve ya pasif bir Ģekilde eğlence için yapılmasının yanında rekabet 

de içerebilen spor etkinliklerine katılan bireylerden veya gruplardan oluĢan turizm 

çeĢidini inceleyen disipline spor turizmi denilmektedir . Burada vurgulanan en 

önemli özellik, sporun birincil amaç olmasıdır; bunun dıĢındaki turistik faktörler 

tamamlayıcı unsurlardır.  

Spor turizminin rekabet tabanlı tanımı: Rekabet içeren bir yarıĢmada, 

turnuvada veya benzeri etkinliklerde yarıĢmak için veya yarıĢmayı seyretmek için 

seyahat eden turist çeĢididir. Olimpiyat Oyunları, Dünya Futbol Turnuvası gibi 

rekabet havası içinde geçen oyunları içeren bu tanım, spor turizmi çeĢitleri içinde bu 

tanımı diğerlerinden ayırmaktadır. 

Spor turizminin eğlence tabanlı tanımı: Seçilen spor türünü sadece eğlence 

amacıyla yapmak için katılımda bulunmak olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli 

olan iki unsur vardır; aktif olarak katılımda bulunmak ve sadece eğlence amacı 

gütmek. 

Turistik Spor (Tourism Sport): Birincil amaçları seyahat edip, dinlenmek ve 

eğlenmek olan turistlerin; ikincil amaçlarının aktif veya pasif Ģekilde spor yapmak 

olduğu turizm çeĢididir. Burada önemli olan nokta sporun ikincil amaç olmasıdır.  

Turistik sporun rekabet tabanlı tanımı: Ġlk amaçları tatil yapmak olan 

insanların, ikincil amaçları (aktif veya pasif katılım) spor yapmaktır. Burada önemli 

olan sporun eğlenmek veya yarıĢmak için yapılıyor olması değil; gittikleri tatil 

yörelerinde insanların sportif faaliyetlerde ikincil derecede önem vermeleri ve asıl 

beklentilerinin güzel bir tatil geçirmek olmasıdır. 

Turistik sporun eğlence tabanlı tanımı: Tatilin küçük bir bölümünde 

tesadüfü bir Ģekilde sportif etkinliklere katılımı içerir. Örneğin; sahile giden bir 

insanın orada önceden planlanmamıĢ bir Ģekilde voleybol oynaması bu türe girer. 

Burada önemli olan etkinliklerin tesadüfü bir Ģekilde doğmasıdır. 
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SPOR VE TURĠZM 

Spor Turizmi  Turistik Spor  

Rekabet 

Tabanlı Tanım  

Eğlence 

Tabanlı Tanım  

Rekabet 

Tabanlı Tanım  

Eğlence 

Tabanlı Tanım  

Rekabetçi 

bir spor olayına 

pasif veya aktif 

katılım. 

-Wimbledon,              

-The Masters, 

-Futbol maçları 

-Olimpiyatlar. 

Öncelikli 

olarak, spoar aktif 

ve eğlenceli 

katılım. 

-Golf Turları 

-Kayak 

-Bisiklet Turları 

Sporun daha 

küçük çeĢitleriyle 

meĢgul olan 

ziyaretçiler, 

bunların katılımı 

tesadüfi ve 

geçicidir. 

-Mini golf 

-Bowling 

-Yüzme 

-Tenis 

Spora pasif 

veya aktif olarak 

katılarak ikincil 

destek veren 

turistler. 

-Sağlık & Fitness 

Otelleri 

 

Tablo-2: Spor ve Turizm Arasındaki ĠliĢki(Kasap ve Faiz, 2008:21): 

Bu sınıflandırmada önemli olan turistlerin ilk amaçlarının ne olduğudur. Eğer 

ilk olarak amaçları spor ise ve yapacakları spora göre seyahatlerini planlamıĢlarsa bu 

grup turiste, spor turisti (sport tourist) denmektedir. Fakat ilk amaçları spor değil ama 

ikincil amaçları spor yapmak ise bu gruptaki turistlere sportif turist (tourism sport) 

denilmektedir. 
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2.1.4.2 Spor Turizminin Etkileri  

Spor turizmi endüstrisinin hacmi pek çok uluslararası organizasyondan çok 

daha büyük boyutlardadır. Örneğin 2008 Pekin Olimpiyatlarının açılıĢ törenini 4 

milyar kiĢi televizyon baĢında, 91 bin kiĢi ve ABD Devlet BaĢkanında olduğu 80 

devlet baĢkanının stadyumdan izlediği düĢünülürse 

(http://www.tumspor.com/haber/20080809/4-milyar-kisi-izledi.php); sporun ve spor 

turizminin toplumsal, sosyal ve ekonomik hayata birçok etkisi bulunmaktadır. 

Fiziksel olarak spora aktif katılımın yarattığı etkiler pek çok sporcuda 

görülmektedir ve bu fiziksel etkiler spor turizminin geliĢmesine katkıda 

bulunmaktadır. Modern yaĢamın beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına karĢın spor 

yapmanın önemli bir önleyici tedavi yöntemi olduğu kabul edilmektedir. Spor 

insanlara sorunlarından kurtulmaları için bir fırsat sunarken; kendilerini deĢarj etme 

Ģansı elde eden insanların öz güvenlerini de artırmakta ve bu da olumlu düĢünmeye 

sebep olmaktadır. Bir spor çeĢidi olarak golfün de sağlık açısından hem fiziksel hem 

de psikolojik pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Eğer golf oyununun sahada 

yürüyerek yapılması tercih ediliyor ve bunun yanında golf ekipmanları oyuncu 

tarafından taĢınıyorsa, golf sahalarının güzel atmosferi sonucu sporcuların ruhsal 

olarak rahatlamalarının yanında kalori yakımı da meydana gelecektir. 

Spor turizminin önemli bir etkisi de bireye toplumda bir kimlik ve saygınlık 

kazandırmasıdır. Kendisini herhangi bir spor takımının taraftarı olarak tanımlayan 

birey, kendisini toplumdaki bir kesime karĢı aidiyet duygusu ile dolu hissedip, bunu 

ulusal spor oyunlarında da ulusal kimliğinin bir parçası olarak sergilemektedir. 

Bunun yanında, ilk amaç spor karĢılaĢmasına katılım dahi olsa spor, kültürlerin 

birbirleri ile olan temaslarını ve etkileĢimlerini artıran bir katalizör görevi de 

görmektedir. 

 Spor turizmi bireylerin hayatlarına sağlık ve sosyokültür yönünden etki ettiği 

kadar ülke ekonomisine de pek çok farklı yoldan çeĢitli etkilerde bulunmaktadır. Bu 

etkiler kısa dönemde doğrudan, dolaylı ve teĢvik etkisi Ģeklinde görülebilir. 
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2.2. Golf Turizmi 

Golf, açık havada ve yemyeĢil bir doğada, her yaĢtan insanların kadın erkek 

ayırmaksızın, fazla kuvvet gerektirmeden oynanan bir spor dalıdır. Pratik bir düĢünce 

gerektiren ve katı görgü kuralları olan eğitimli ve seçkinlerin sporu olarak 

bilinmektedir. Golf, ailece seyahatlerde, seyahat eden tüm aile bireylerinin ortak 

zaman geçirme faaliyeti olabildiği gibi, iĢ amaçlı konaklamalarda da tercih sebebi 

olabilmektedir.   

2.2.1. Golf Sporu  

Golf bu sporu yapanlar tarafından, sadece bir spor olarak görülmemektedir.  

SosyalleĢme aracı ve günün stresinden kurtulup ruhen ve bedenen dinlenme imkanı 

sağlayan bir yaĢam tarzı olarak görülmektedir.   

2.2.1.1 Golf Nedir? Nasıl Oynanır?   

Golf sporunun esası bir topun mümkün olan en az vuruĢlarla saha üstünde 

bulunan bir deliğe girmesidir(Güven, 1982:1184). 

Golf, doğada özel olarak yapılmıĢ bir sahada, 14 sopayla, „spike‟ denilen özel 

çivi tabanlı ayakkabı ve küçük sert bir topla oynanan bir oyundur(Akova, 1995:10). 

Golf, doğada özel olarak yapılmıĢ bir sahada golf sopaları ve küçük sert bir 

topla oynanan bir oyundur. Oyunun amacı, sahanın belirlenmiĢ 18 parkurunu 

(çukurunu) golf topuna en az vuruĢ yaparak tamamlamaktır(Betüyab). 

Golf iki,üç ya da dört kiĢilik gruplar oluĢturularak oynanan bir oyundur. 9 

delikli olan akedemi sahasında yeni baĢlayanlar ve orta dereceli oyuncular uzun ve 

kısa vuruĢ çalıĢmalarıyla deneyim kazanırken esas oyun alanı 18 delikli olan 

ġampiyona sahasıdır. ġampiyona sahası 3 par'lık (vuruĢ'luk) 4 delik, 4 par'lık 10 

delik ve kalan 5 par'lık 4 delikle beraber standart par 72 oranıyla tamamlanır. Her 

deliğin "Teeing" denen bir baĢlangıç noktası ile "Fairway" adı verilen ve delik 

boyunca uzayan geniĢçe biçilmiĢ bir çim alanı vardır. Fairway "Green" denilen hedef 

alanında sona erer(Golf tesisleri.com,http://golftesisleri.com/golf-nedir.php). 
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   Oyunun amacı, sahanın belirlenmiĢ 18 parkurunu (çukurunu) golf topuna en 

az vuruĢ yaparak tamamlamaktır. Bir golf sahası 18 ayrı parkurdan (çukurdan) 

oluĢur. Golf sporunu diğer spor dallarından ayıran bir özelliği de, her sahanın golfün 

ana prensipleri dikkate alınarak, birbirinden farklı bir tasarımla yapılmıĢ olmasıdır. 

Dünyada birbirinin aynısı olan hiç bir golf sahası yoktur. Sahada her çukurun 

uzunluğu birbirinden farklıdır. Örneğin; birinci çukur 110 metre, on altıncı çukur 250 

metre gibi. 18‟lik golf sahalarının toplam uzunluğu, normal olarak 5400 metreyle 

7000 metre arasında değiĢebilir (Betüyab, 

http://www.betuyab.org/page.asp?sayfaID=7). 

Nasıl oynanır? Golf oyununa katılan her oyuncu sırayla baĢlangıç vuruĢlarını 

yaparlar. Sahanın çukura kadar olan bölümünde fair-way adı verilen sahanın esas 

oyun alanına topu atmak amaçlanır. Bu alan diğer alanlara göre daha düzgün ve kısa 

kesilmiĢ çimlerden oluĢur yaklaĢık 30 ila 90 metre geniĢliğinde olabilir; vuruĢ 

yapmaya daha elveriĢlidir. Amaç, topu sahanın düzgün çimli alanlarına atabilmektir. 

Bu alanın iki yanında 'rough' ( kaba Çim ) adı verilen bölge yer alır. Bu bölgede uzun 

otlar, çalılıklar, ağaçlar veya kumlu, topraklı bölgeler yer alabilir. Buralardan 

golfçünün vuruĢ yapabilmesi için özel teknikler gereklidir. Doğal olarak bu tür 

engellerin olmadığı sahalarda yapay engeller golf sahası mimarı tarafından sahaya 

yerleĢtirilebilir.  Kum havuzları, küçük göller vs. Oyuncular isabetli atıĢlarla green 

adı verilen ,bayrak direğiyle özel olarak iĢaretlenmiĢ çukura topu atmayı hedeflerler. 

En az vuruĢla topu çukura atabilmek oyunun amacıdır. Oyun 18 Parkur da 

tamamlandıktan sonra biter. En az vuruĢu yapan oyuncu kazanır(Betüyab). 

Alanın düzgün olmasının yanı sıra yine mimarın yaratıcılığına bağlı olarak 

çeĢitli seviyeler ve eğimler yaratılarak pata atıĢlarının güçleĢtirilmesi sağlanabilir. 

Greenler topun en iyi Ģekilde yuvarlanması için bakımı son derece titizlikle yapılan 

özel çimlerden yapılır.Green de atıĢ yapılırken bayrak çıkartılır (Golf 

wikipedi.http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf). 

Golf ekipmanı olarak ise, “club” adı verilen, dip kısımları tahta veya demirden 

yapılan sopalar kullanılır. Her vuruĢ için vuruĢtan beklenilene göre bir sopa seçilir. 

Tam set bir sopa takımı 14 sopadan oluĢur ve uzun vuruĢlar için “wood”, daha kısa 

ama isabetli vuruĢlar için “drive”, hedeflenen vuruĢun kısa olması (bu durum 

http://www.betuyab.org/page.asp?sayfaID=7
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genellikle parkurun deliğe yakın kısımları için geçerlidir) durumunda ise topu yerden 

yuvarlayarak en isabetli vuruĢ için “pata” adı verilen sopalar kullanılır. Ayrıca uzun 

vuruĢlara “drive”, orta mesafeli vuruĢlara “pitch” ve bitiĢ alanı üzerinde top deliğe 

çok yakınken yapılan vuruĢlara da “putt” denir(Önen, 1992:5). 

 Ağırlığı 10-15 kilogramı bulan golf çantasının da taĢınması için “trolley” adı 

verilen çekiciler veya “golf cart” denilen golf arabaları bulunmaktadır. Golf 

çantasında 14 adetten fazla golf topu taĢınmaz, ama istenirse daha az taĢınır. 

Çekiciler sadece çanta taĢımak için dizayn edilmiĢ iki tekerlekli, çekilerek, kas gücü 

ile veya elektrikli olarak kullanılan taĢıyıcılar veya iki golfçü ve çantalarını taĢımak 

için elektrik ve mazotla çalıĢan golf arabaları (golf cart) da golf ekipmanları içinde 

sayılabilir. Zira özellikle yoğun, kulvarları birbirinden uzak veya engebeli bazı 

sahalarda oyunun akıcı ve hızlı olmasını sağlamak amacı ile golf arabası kullanımı 

zorunludur(Çetin, 2008:9). 

Golfün kendine has bir giyim geleneği ve modası vardır. Günlük giyisilerle 

golf oynanamaz. Golf gömleği yakalıdır, pantolonun içine sokularak giyilir. Golf 

ayakkabıları özel yapılmıĢ çivili ayakkabılardır; çim üzerinde kayıp düĢmeyi 

engeller. Golf Ģapkası kasket Ģeklindedir. Golf eldiveni yumĢak bir deriden yapılır ve 

daima tek ele giyilir. Bayan golfçüler içinde aynı kurallar geçerlidir(Sonbay, 

2004:10). 

Golf topu, yapımı 3 hafta sürer ve bir dizi aĢamalardan geçtikten sonra 46 gr 

ağırlığında, 42,7 milimetre yarı çapında ve kürenin üzerinde maksimum mesafe ve 

isabeti sağlamak için ilk bakıĢta fark edilmeyen 342 adet çukurcuktan oluĢur. Topun 

merkezinde cam veya çelikten imal edilmiĢ kürenin etrafı kauçuk ve lastik ile 

kaplanmıĢtır. Golf toplarının kaybolması durumu, saha Ģartlarına ve oyuncuya göre 

değiĢmek üzere sıklıkla rastlanan bir durum olmakta, oyun esnasında oyun akıĢını 

yavaĢlatmamak için de saha dıĢına çıkan toplar, beĢ dakika içinde bulunmadıkları 

takdirde, ceza puanı karĢılığında yenileri ile değiĢtirilerek oyunun devamı 

sağlanmaktadır(Apaydın; 1975:15-16). 
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2.2.1.2. Golf Kuralları 

Golf, kuralları yazılı en eski spor dalı olma özelliğini taĢıyan spor dalıdır(Ġsen, 

2006:8). 

Golfçünün gerçek rakibi diğer oyunculardır. fakat saha zorlayıcı olduğundan 

rakip, kendisi ve dolayısıyla golf sahası olarak görülür. Bu prensip nedeniyle 

profesyonel golf, sportmenliğe değer verenlerin en yüksek seviyede ödüllendirildiği, 

sportmen olmayanların kendilerini dıĢında buldukları bir dünyadır. 

Golf, iki ana prensip üzerine inĢa edilen kurallar üzerinde durmaktadır: 

Oyuncuya ve sahaya saygı. Bu prensiplere sıkı sıkıya bağlı hareket edilmesi 

sayesinde bu spor bu kadar yaygınlaĢmıĢ ve sevilmiĢtir. Golfün geçer akçesi “saygı” 

dır. Günümüzde çok ilgi çeken ve milyarlarca dolar değerinde bir endüstridir 

golf(Betüyap, http://www.betuyab.org/page.asp?sayfaID=7). 

Dünya üzerinde golf kurallarını koyan örgütler; „The Royal and Ancient Golf 

Club of St Andrews‟ ve United States Golf Association‟ (USGA)‟dır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf). 

En önemli golf Turnuvaları; The Masters, U.S. Open, The Open, PGA 

Championship(http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf). 

Golf alanları temel olarak 3 gruba ayrılır; Günlük ücretli golf alanı, Kamuya ait 

golf alanı, özel golf kulübüdür. 



 

 

85 

 

 Golf sahası (Belek) 

2.2.1.3. Golfun Tarihi 

Golf, Ġskoçya‟nın doğu kıyısında 15. yüzyılda ortaya çıkmıĢtır. Ancak bunun 

günümüz golfünden farkı sadece sopa ve taĢla oynanıyor olmasıdır. 16. yüzyılın 

baĢında golf Ġngiltere‟ye girmiĢ be zamanla popülerlik kazanmıĢ kraliyet oyunu 

haline gelmiĢtir. Ġlk golf sahası Edinbugrh Ģehrinde 1641 yılında inĢa edilmiĢtir. Ġlk 

uluslarrarsı golf maçı ise 1682 yılında 

yapılmıĢtır(http://www.thecaddyspace.com/golf/historyofgolf.html).  

Golfün asıl sıçraması ise 1600‟lü yıllarda Ġngiltere‟nin golf ile tanıĢması ile 

gerçekleĢmiĢtir. Üzerinde güneĢ batmayan imparatorluk, Dünya‟nın çeĢitli 

bölgelerinde bulunan sömürgeleri, diğer geliĢmiĢ ülkeler ile iliĢkileri ve Amerika 

kıtasına büyük ölçüde göç vermesi nedeni ile 18. ve 19. yüzyıllarda golf beĢ kıtaya 

da yayılmaya baĢlamıĢtır. Ġlk golf klübü 1735‟de Edinburg‟da kurulmuĢ, golf 

kuralları ile ilgili ilk doküman da 1744 yılında 13 madde olarak “Articles and Laws 

in Playing Golf – Golf Oyununda Kurallar ve Maddeler” adı altında Edinburg‟da 

yayınlanmıĢtır. Bu kurallar, halen golf kuralları konusunda söz sahibi olan “Royal 

Ancient Golf Club of St. Andrews – St. Adrews Golf Klübü” tarafından 1754 yılında 

benimsenmiĢ ve Ġngilizler tarafından Dünya‟ya tanıtılmıĢtır. 1901 yılında ilan edilen 

saha standartları ve oyun kuralları günümüzde de güncelliğini sürdürmektedir. Ġlk 

golf kulüpleri ile birlikte golf bir hobiden ziyade bir yarıĢ sporu haline gelerek, hızla 

yayılmıĢ ve 1860 yılında “Masters Tournament” adı altında bugün de devam eden 

Ustalar turnuvası düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Kral James, halkın iĢlerini bırakıp golf 

oynadıklarını gördüğünde; golfü halka yasaklamıĢ ve böylece golf asilzade sporu 

olmuĢtur(Golf Magazin, 1994b:48).  



 

 

86 

2.2.1.4. Golf Sporunun Ülkeler Genelindeki Durumu Ve Potansiyel Golf 

Pazarı 

Dünya çapında 140 ülkede 32.000 golf sahası bulunmaktadır ve Ģu anda golf 

sporunda ve turizminde en iyi bölgeler; Kuzey Amerika, Ġspanya ve Portekiz‟dir. 

ABD‟de 17.000 golf sahası vardır.  

Avrupa Golf Federasyonu 2007 verilerine göre küresel ölçekte  4 270 156 kiĢi 

lisanslı olarak golf oynamaktadır(www.ega-golf.ch). Srı International tarafından 

hazırlanan golf ekonomi raporunda 2005 yılı verilerine 76 milyar dolar doğrudan 

Amerikan ekonomisine katkı sağlamıĢtır.   

Endüstri segmentinde golf ekonomisinin büyüklüğü  DĠĞERLERĠ2006     ABD2005 

 milyon $       milyon $  

Golf tesisi iĢlemleri                                                                     9.347            28.052 

Golf sahası sermaye yatırımları                                                   3.117             3.578 

Golf malzemeleri                                                                         2.487             6.151 

Cirolar, turnuvalar, dernekler                                                          460             1.682 

Gayrimenkul                                                                                 8.792           14.973 

Turizm                                                                                           3.492           18.001 

BağıĢlar                                                                                            -                  3.501 

Toplam golf ekonomisi                                                                 27.695         75.938 

Tablo-3: Değer olarak golf ekonomisi, Amerika ve Avrupa, Orta Doğu, Afrika 

bölgeleri  ekonomisi(Hudson ve Hudson, 2010:12):   

EMA bölgesi olarak gösterilen, Avrupa, Orta Doğu, ve Afrika‟da toplam golf 

ekonomisi 2006 yılı verilerine göre 27.7 milyar Dolardır. Bunun 3.5 milyar doları 

golf turizmine aittir. Golf endüstrisinin etkisi en çok Portekiz, Ġspanya Fransa ve 

Ġtalya‟da görülür. Golf meraklıları ve golf tatili için seyahat edenler, bu ülkeleri 

tercih etmektedirler ve buralardan evler almaktadırlar. Golf yaĢamın parçası olarak 

inĢaata yansıtır(Hudson ve Hudson, 2010:12).  EMA bölgesinde 60.000 kiĢi istihdam 

edilmektedir. 
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Dünya üzerindeki golfçülerin büyük çoğunluğu orta yaĢlı veya emeklilik 

döneminin baĢlarındaki erkeklerden oluĢmaktadır. Ancak bu profil gün geçtikçe, 

bayanların da erkek sporlarına olan ilgisinin artmasından dolayı hızla değiĢmektedir. 

Golf turistleri ortalamanın üzerinde geliri olan tipik iĢ sahipleri, yöneticiler ve serbest 

meslek sahipleridir. Ayrıca yaĢları, normal golfçülerden daha büyük ve maddi açıdan 

daha varlıklı kiĢilerden oluĢmaktadır(Hudson ve Hudson, 2010: 28,29). 

   2.2.1.4.1 Amerika 

Golf, Amerika‟da 1887 yılında oynanmaya baĢlamıĢ. 1888‟de ilk golf kulübü, 

1894 yılında da „Amerika Golf Federasyonu‟ (USGA)kurulmuĢtur. USGA, 

günümüzde Amerika‟da golften sorumlu birim olarak çalıĢmaktadır. Golf oyununun 

kuralları her dört yılda bir „Royal and Ancient Golf Clup of Saint Andrews‟ ile 

birlikte USGA tarafından güncelleĢtirilmektedir(Hoobs,1997:12. Aktaran: Sonbay, 

2004: 21). Ayrıca Amerika‟da, „Profesyonel Golfçüler Federasyonu‟ 1916 yılında 

kurulmuĢ ve aynı adı taĢıyan birde uluslararası üne sahip turnuva düzenlenmektedir. 

Amerika‟da uluslar arası üne sahip bir diğer turnuvada „The Masters‟ turnuvasıdır. 

Amerika‟da golf bir çok bölgede teĢvik edilmektedir. Amerika‟da 1996 yılında 

yapılan bir araĢtırmaya göre, golf amaçlı seyahat edenlerin her bir konaklama için 

3.037 ABD harcama yaptıkları tespit edilmiĢtir. 1988 yılındaki bir araĢtırmaya göre 

de Golf amaçlı seyahat edenlerin, 12 milyon kiĢi (Bu rakam Avrupalıların 2 katı 

kadardır) ve golf seyahatleri için yaptıkları harcamalar 26 milyar dolardan fazla 

olduğu belirtilmiĢtir. Her yıl 2 milyon yeni golf oyuncusu bu spora baĢlamaktadır.  

YaĢlı ve seçkin sporu olarak bilinse de kadınların payı %14‟tür. Gençlerin payı 

ise%17‟dir. Ancak yinede Amerikan golfçu prototipi; 40 yaĢ üzeri, yıllık geliri 

70.000 ABD Doları‟nın üzerindeki erkeklerdir(Kerin ve Peterson, 2001:393. 

Aktaran: Sonbay, 2004:24). 

Amerika‟da 30 milyon golf oyuncusu vardır ve yaklaĢık olarak 11 milyonu 

golf amaçlı seyahat etmektedir(Hudson ve Hudson, 2010:13). 
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  SRI International‟ ın 2005 yılı verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre 

golf sporunun ABD ekonomisine katkısı toplam 195 milyar dolardır. YaklaĢık 2 

milyon yeni iĢ edilmiĢ ve ücret olarak 61 milyar dolar ödenmiĢ. 2000- 2005 yılları 

arasında 14 milyar dolarlık büyüme olmuĢ bu da yıllık %4.1„e denk 

gelmektedir(Hudson ve Hudson, 2010:12). 

Son araĢtırmalarda golf yapan kiĢilerin yaĢ ortalaması 37'dir.Katılımcıların % 

75' i erkek %25'i bayanlardan oluĢmaktadır. Katılım gelir seviyesi ile doğru 

orantılıdır. Düzenli golf katılımcılardan çok fırsat buldukça golf oynayan 

katılımcılar bu sektörde daha etkilidirler. Bu faktörler, hava Ģartları ve gelir 

düzeyleri kadar etkilidir. Amerika'daki yaklaĢık 13 milyon golfçünün yarısı düzenli 

golf yapan kiĢilerden oluĢmaktadır(Hudson ve Hudson, 2010:29). 

Amerikalı golfçülerin çoğunluğu orta yaĢ üzerindeki kiĢilerdir.(35 yaĢ 

altındakilerde daha çok ) golf için yapılan gezi ve programlar diğerlerinden 3 kat 

daha fazladır. Amerika'daki Golf oyuncularının yaĢ kategorileri ve 

yüzdeleri(Hudson ve Hudson, 2010:29). 

5 – 11      % 8 

12 – 17    % 9 

18 – 29   % 18 

30 – 39   % 21 

40 – 49   % 19 

50 – 59   % 12                   

60 – 64     % 4 

65 -  ...      % 9 

TOTAL  100   

 Amerika‟da golf oyuncularının mesleki dağılımı(Hudson ve Hudson, 

2010:29): 

Profesyonel / yönetici/ idareci      39 
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ĠĢçi Sınıfı                                      24 

Büro iĢçi ( pazarlama)                  15 

Diğer                                              6 

Emekli                                          16 

          TOPLAM:                                  100 

   2.2.1.4.2. Kanada 

 2007 yılında yapılan bir çalıĢmaya göre golfçülerin %14'ü önceki 2 yıl 

içerisinde mutlaka tatilde golf oynamıĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. Bunların  %31'nin 

de tatil yapmaktaki baĢlıca nedeni golf oynamaktır. %65 'i evli ve 18 yaĢ altındaki 

çocuk sahibi erkelerdir. Bu kiĢiler tatile diğer turistlerin aksine Entellektüel ve 

kültürel aktivitelerden çok golf sporu ve diğer sportif aktiviteler için katılmaktadır. 

Golf sporu için genellikle kanada dıĢında Florida, Kaliforniya, Havai ve Arizona'yı 

seçmektedir(Hudson ve Hudson, 2010:30). 

   2.2.1.4.3. Asya Ülkeleri 

Çin'de golf çoğunlukla erkeklerin yaptığı bir spordur. Golf kulüplerinin %87 

'sini erkekler oluĢturur. ġu anda çok az sayıda halka açık kurs olmasından dolayı bu 

spor sadece küçük bir elit, seçkin grubun çok yüksek fiyatlarda üyelik bedeli 

ödeyerek katıldığı bir spor dalıdır. Buna rağmen Çin‟deki golfçülerin sayısı %30 

oranında artmaktadır.2014 yılına kadar 2000 yeni golf kulübünün açılması 

gerektiğine karar verilmiĢtir(Hudson ve Hudson, 2010:32). 

Tayland'da da golf en önemli sporlardan biri haline gelmiĢtir. YaklaĢık 200 

golf kursu ve15 resort otel vardır. Bu oyun yalnızca 1 yüzyıl önce tanınmaya 

baĢlanmasına rağmen seçkin ve popüler bir spor haline gelmiĢtir. Ġlk sponsorlar da 

silahlı kuvvetler ve devlet kurumlarıdır(Hudson ve Hudson, 2010:32). 

Malezya turizminde ise 2007 de ki turist oranının %2,4'ü nü golf turistleri 

oluĢturmaktadır. Bunların çoğu Asya ülkelerindendir. Bunlar düzenli olarak ziyarete 

gelen turistlerden 3 kat daha fazla zaman ayırırlar. Dünya amatör takımlar arası golf 

Ģampiyonasını düzenleyen Malezya Dünyanın her yerinden golfçüleri bir araya 
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getirir(Hudson ve Hudson, 2010:32). 

         Ayrıca Tayland, Malezya ve Singapur Hintliler için en gözde golf 

merkezleridir(Hudson ve Hudson, 2010:32). 

2.2.1.4.4. Japonya’da 

Amerika‟dan sonra en çok golf oynanan  ülke Japonya‟dır(Golf Magazin Ekim 

1993:51). Japonya‟da mevcut tesislerin yetersiz kalmasından dolayı Japon 

yatırımcılar diğer ülkelerde golf amaçlı yatırımlara yönelmiĢlerdir. Japon 

yatırımcılar, ABD‟nin yanı sıra, Fransa, Avusturya, Tayvan, Tayland gibi ülkelere 

golf yatırımları yapmıĢlardır. Hawai‟nin tarıma elveriĢli arazilerinin %35‟i Japonlar 

tarafından golf yatırımı olarak satın alınmıĢtır. Tayvan‟a giden turistlerin %50‟den 

fazlası Japon turistlerdir ve kendi ülkelerinde yapamadıkları golf sporunu yapmak 

için bu ülkeyi tercih etmektedirler(Sonbay, 2004:30).  Günümüzde yaklaĢık 14 

milyon golf oyuncusu var ve bunların oluĢturduğu pazar ise 2 milyar Japon 

Yen‟idir(http://japaninc.typepad.com/personal_intl_investor/2005/11/vol36_.html). 

Japonya Asya‟nın en büyük golf pazarıdır. 11 milyondan daha fazla Japon 

yaklaĢık nüfusun %10'luk kesimi 2300 kadar kulüp ve Ģehirde golf oynamaktadır. 

Birkaç yıllık düĢüĢten sonra 2007'deki raporlara göre golf oyuncularının sayısı %3,9 

daha artmıĢtır. Bunun nedeni artan emekli nüfusudur. Japonya'daki golf diğer 

ülkelerden çok büyük bir farklılık göstermese de kendilerine has tutumlar, 

alıĢkanlıklar geliĢtirmiĢlerdir. Örneğin Japon golfçüler iki turlu oyun oynarlar, öğle 

yemeği molası verirler. Bir baĢka ritüel de son golf atıĢından sonra gerilmiĢ kasların 

gevĢetilmesi, rahatlatılması için yapılan sıcak banyo veya onsen adı verilen 

kaplıcalara gidilmesidir(Hudson ve Hudson, 2010:32). 

  2.2.1.4.5. Avrupa Ülkeleri 

Avrupada golf sporuna olan ilgi oldukça fazladır ve golf yatırımları oldukça 

fazladır. 4.5 milyon nüfuslu Ġsveç, 450 golf sahasıyla dünya golfünden önemli bir 

gelir elde etmektedir. Avrupa da ise 17 ülkede 6.200 golf sahası vardır. Bu da ülke 

baĢına yaklaĢık 350 golf sahasına karĢılık gelmektedir. Ġspanya golf turizminden 

yılda 6 milyar USD kazanmaktadır. Ġspanya‟nın turizm gelirlerinin %70 ine yakını, 

http://japaninc.typepad.com/personal_intl_investor/2005/11/vol36_.html
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Portekiz in ise %30 u golf turizminden gelmektedir. Bütün dünyada turizm %2 

büyürken, bu oran golf turizminde 

%8‟dir(http://www.golfkulubu.com/turkey_golf_turizmi_ve_golf_yatirimlari-

24.htm). 

     Ġngiltere  ve Ġrlanda hariç Avrupa da golf genç sporudur. Kayıtlı 

golfçülerin sayısı 1990'dan bu yana golf kursu sayısından bile daha hızlı biçimde 

artmaktadır yaklaĢık 4 milyon(Hudson ve Hudson, 2010:31). 

Portekiz, Ġspanya ve Ġtalya'da golf turizminin geliĢmesi yalnızca golf gezileri 

ile değil golf tatil köyleri ve golf resort otelleri ile de sağlanmıĢtır.   

Ayrıca Türkiye'deki golf turizmi de giderek hız kazanmakta yalnızca golf 

sporu için değil farklı yaĢam tarzları, farklı bir topluluk ve çevre arayıĢı içindeki 

kiĢilere de hitap eden bir yer haline gelmektedir. 

 

http://www.golfkulubu.com/turkey_golf_turizmi_ve_golf_yatirimlari-24.htm
http://www.golfkulubu.com/turkey_golf_turizmi_ve_golf_yatirimlari-24.htm
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Ülke   Içerisinde   Oyuncular   Erkek   Kadın   Gençler  
 

 Toplam Avrupa       
 

 Avusturya   151   104 475   57 178   36 405   10 892  
 

 Belçika   79   53 190   30 570   16 446   6 174  
 

 Bulgaristan   4   166   129   18   19  
 

 Hırvatistan   3      
 

 Kıbrıs   9   1 351   949   276   126  
 

 Çek Cumhuriyeti   82   46 331   27 074   12 222   7 035  
 

 Danimarka   201   152 622   96 577   44 665   11 380  
 

 Ġngiltere   1 881   805 206   623 709   110 387   71 110  
 

 Estonya   7   1 955   1 273   451   231  
 

 Finlandiya   126   137 282   81 250   37 709   18 323  
 

 Fransa   574   410 377   259 159   105 567   45 651  
 

 Almanya   700   599 328   327 362   208 953   63 013  
 

 Yunanistan   7   1 335   880   180   275  
 

 Macaristan   13   2 509   1 726   540   243  
 

 Ġzlanda   66   15 529   9 825   3 732   1 972  

 

 Ġrlanda   417   259 000   175 000   50 000   34 000  
 

 Ġsrail       
 

 Ġtalya   269   100 317   64 755   24 558   11 004  
 

 Kazakistan   6   400   290   50   60  
 

 Letonya   3   775   450   110   215  
 

 Litvanya   5   430   310   55   65  
 

 Lüksemburg   6   4 111   2 362   1 201   548  
 

 Malta   1   650   426   162   62  
 

 Hollanda   192   344 000   216 500   110 500   17 000  
 

 Norveç   174   125 160   80 320   30 637   14 203  
 

 Polonya   24   2 750   2 137   417   196  
 

 Portekiz   84   14 545   10 582   2 738   1 225  
 

 Romanya   4   551   337   81   133  
 

 Rusya   17   16 500   8 500   3 100   4 900  
 

 Ġskoçya   536   244 960   187 769   29 236   27 955  
 

 Sırbistan       
 

 Slovakya   12   6 000   3 602   1 740   658  
 

 Slovenya   12   7 900   4 600   2 200   1 100  
 

 Ġspanya   345   338 160   223 844   99 576   14 740  
 

 Isveç   456   512 407   311 355   139 582   61 470  
 

 Isviçre   94   76 693   44 206   25 274   7 213  
 

 Türkiye   18   5 538   2 069   634   2 835  
 

 Galler   159   60 282   45 709   7 616   6 957 
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 Tablo-4: Avrupa‟da bir golf klübüne üye golfçüler (ega 2010 yılı 

verileri.www. ega-golf.ch) 

   2.2.1.4.6. Fransa’da  

Fransa‟da golf kulüplerine üye lisanslı farklı yaĢ aralıklarındaki golf 

sporcularının 2008 ve 2009 yıllarına ait karĢılaĢtırmalı rakamları: (Le Federaition 

Golf. 21.09.2010).  

YAġ 

ARALIĞI 

KADIN 

2009 

ERKEK 

2009 

2009 

TOPLAMI 

2008 

TOPLAMI 

ARTIġ 

YÜZDESĠ 

0-18 11.713 33.938 45.651 43.297 %5.44 

18-25 2.844 13.724 16.568 16.229 %2.09 

26-55 46.787 128.932 175.219 173.993 %0.70 

55 & ÜSTÜ 55.936 117.003 172.939 163.471 %5.79 

TOPLAM 117.280 293.097 410.377 396.990 %3.37 

Tablo-5: 2008 ve 2009 yıllarına ait karĢılaĢtırmalı rakamları: (Le Federaition 

Golf. 21.09.2010). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

291.754 301.902 325.229 345.022 359.141 368.746 378.275 387.067 396.990 410.377 

Tablo-6: Golf sporcularıyla ilgili son on yıldaki artıĢ oranları ise ġöyledir(Le 

Federation Golf, 21.09.2010). 

Akdeniz ülkeleri içinde en fazla golf sahasına sahip ülkedir. 2007 yılı verilerine 

göre 559 golf sahası vardır(Özkan 2008:41).  

Golf turizmcileri için Fransa  geliĢen bir yer özelliği taĢımaktadır. Fransa 

özellikle Ġngiliz golfçüler için çok popüler bir yer ve Alman golfçülerin büyük 

çoğunluğunun kamuoyu oynamalarında 3.en etkileyici yer olarak gördükleri bir 

yerdir.Fransa'da en hızlı büyüyen yaĢ grupları 55 yaĢ üstüdür. Daha doğru ifade ile 

56 -69 yaĢ grubu, 34-37 ve 38- 41 yaĢ gruplarının 2 katı kadardır(Hudson ve Hudson, 

2010:31). 
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2.2.1.4.7. Ġngiltere’de 

2010 yılı  EGA(Avrupa Golf Federasyonu)  verilerine göre lisanslı olarak golf 

sporu yapanların sayısı:805 206 kiĢidir(http://www.ega-golf.ch). . Örneğin 

Ġngiltere‟de her 150 vatandaĢtan 1'i golfçüdür. Burada çoğunlukla (%78) erkek 

oyuncular vardır. Bunların %62 ' si 35 -60 yaĢ arası ,%42 'si profesyonel idari veya 

yönetici görevinde bulunan kiĢilerdir(Hudson ve Hudson, 2010:31). 

  2.2.1.4.8. Almanya’da  

Almanya golfün geliĢiminde çok büyük mesafe kat etmiĢtir. YetiĢkin 

erkeklerin yalnızca yarısının katılımı, bayanlarının3'te 1'i ve geri kalan çocuklar bu 

sayıyı arttırmıĢtır.           Sosyo-ekonomik durum yaĢ ve cinsiyetten daha etkilidir. 

Alman golfçüleri için en popüler tercih Ġspanya‟dır(Huson ve Hudson,2010:31). 

 

  

Tablo-7: 2010 yılı Almanya‟da ki lisanslı golfçüler(EGA, www. ega-golf.ch) 

 

   

Yıl   Içerisinde   Oyuncular   Erkek   Kadın   Gençler   
 2010   700   599 328   327 362   208 953   63 013   
 2009   693   575 176   312 605   201 442   61 129   
 2008   684   552 388   299 549   194 274   58 565   
 2007   677   527 427   285 193   186 044   56 190   
 2006   658   506 746   273 925   179 209   53 612   
 2005   648   483 172   259 462   172 336   51 374   
   2004   646   457 237   251 414   167 050   38 773   
 2003   633   428 076   233 799   158 226   36 051   
 2002   619   399 016   217 498   148 686   32 832   
 2001   604   370 490   200 425   139 073   30 992   
 2000   583   345 176   186 440   130 114   28 62 
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2.2.1.4.9. Ġsveç 

Ġsveç golf kurslarının çoğu 1980'den itibaren kurulmaya baĢlanmıĢ ve Ģuan 

yaklaĢık 450 civarındadır. Ġsveç 'de 9 milyon insanın küçük bir kısmı ( % 6) golf 

oynamaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Ġsveç' de de golf, bir Ģehir ya da kulüp 

sporu olmaktan çıkarılıp herkesin oynayabileceği bir spor haline getirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Golf oynayan yaklaĢık 500.000 Ġsviçrelinin 3'te 1'i bayanlardan 

oluĢmaktadır(Hudson ve Hudson, 2010:31). 

2.2.2. Golf Turizmi 

Golf turizmi,  spor turizmi Ģemsiyesi altında en hızlı geliĢen turizm endüstrisi 

alanıdır. Spor turizmi, eğlence veya yarıĢma için bir spor etkinliğine katılmak için bir 

kiĢinin her zamanki ikametgahından uzağa yolculuğunu içerir. Spor turisti ise her 

zamanki ortamı dıĢında bir yerde kalan ve rekabetçi olarak yada eğlence için aktif 

olarak spora katılan kiĢidir(Hudson ve Hudson, 2010: 4). 

Golf turizmi, golf sporuna aktif veya pasif katılım amacı ile insanların 

bulundukları, yaĢadıkları alanların dıĢına yaptıkları seyahatler vasıtası ile oluĢan 

iliĢkiler bütününe golf turizmi denir. 

Hızlı ĢehirleĢme ile birlikte özellikle sanayileĢmiĢ ülkelerde, golf alanı yapımı 

için gerekli büyük alanların azalmasının yanında arsa maliyetlerinin artması ve 

çevreci grupların golf sahası yapımına karĢı oluĢu da golf sahası arzının, sayıları 

hızla artan golfçü talebini karĢılamasında sıkıntılar oluĢmasına yol açmıĢ, yeni açılan 

basit sahalarda bile fiyatları hızla yükselen üyelikler için uzun sıralar oluĢmaya 

baĢlamıĢtır(Akova, 1995:12). Dolayısı ile özellikle geliĢmiĢ ülkelerde golf sporu için 

bir talep fazlası bulunmaktadır. Bu talebin karĢılanması esnasında yerel golf 

sahalarının yanında uluslararası, hatta deniz aĢırı seyahatler de yapılabilmektedir. 

Özellikle 1980–1990 döneminde golfe olan talep %50 oranında bir artıĢ 

göstermiĢtir(Golf magazin,1994a:51). Artan talep karĢısında golf turizmi doğmuĢtur. 

Turizmde birçok aĢamaya gelmiĢ ülkelerde golf bir ürün çeĢidi veya 

destekleyici turistik ürün olarak yer almaktadır. Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde üst gelir 

grubunun yaptığı bir spor olan golf yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte çok 
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yüksek gelir getiren bir elit turizme dikkat çekmektedir. Dünyada faaliyet gösteren 

yaklaĢık 31.000 sahada, 6.5 milyon Avrupalı olmak üzere 10 milyonu lisanslı, 50 

milyonu lisanssız yaklaĢık 60 milyon insan bu sporla ilgilenmektedir. Sahaların 

20.000'i kuzey Amerika'da 6000'i ise Avrupa'da bulunmaktadır. Ġngiltere de saha 

sayısı 1.911 oyuncu sayısı 93.751. Bu rakam Türkiye 9 sayı saha sayısı oyuncu 3.610 

civarındadır. Sürekli sayısal büyüyüp geliĢen ve turizmden kazanan yabancıların 

ilgisini çekerek projeler üreten turizm faaliyetlerini çeĢitlendiren ülkeler almaktadır. 

1990 sonrası tüm dünyada global turizme oranla her yıl 3 kat daha fazla büyüyen 

golf turizminin dünya çapında ki maliyeti, 2003 yılında 65 milyar Dolar‟a ulaĢmıĢtır. 

Golf turistinin bir golf tatilin de günlük harcaması, normal turistten yaklaĢık 3 kat 

daha fazla olmaktadır. Turist baĢına yaklaĢık 600  Dolar olan harcama golf 

turizminde 1.607 Dolar‟a ulaĢmaktadır. Avrupa da golfe doğrudan yapılan harcama 2 

milyar Dolar olup golf sahası baĢına kazanılan turizm geliri yaklaĢık olarak 

Portekiz'de 15 milyon Dolar, Ġspanya da 16.5, milyon Dolar, Türkiye de 2 milyon 

dolar civarındadır(Ġsen, 2006:8). 

GOLF SPORU VE TURĠZM  

Golf Spor Turizmi  Golf Turistik Sporu  

Rekabet 

Tabanlı Tanım 

Eğlence 

Tabanlı Tanım 

Rekabet 

Tabanlı Tanım 

Eğlence 

Tabanlı Tanım 

Rekabet 

gerektiren bir 

spor etkinliğinde 

pasif yada aktif 

katılım. 

Ryder Kupası 

USA Masters 

Avrupa kupası 

Gençler turnuvası 

Dunhill Cup 

Bayanlar Golf 

Öncelikle 

rekreasyonel 

aktif katılım. 

Golf tatili 

Golf yolculukları 

Golf okulları 

Golf 

kompleksleri 

Sahası Olan Otel-

ler 

Bu alan, 

tatilinde golf 

yapmayı 

amaçlamamıĢ ama 

herhangi bir vasıta 

ile golf oynama 

Ģansı elde etmiĢ 

insanları kapsar. 

Bu alana giren 

tesislerde direk 

golf sahalarının 

 

turist aktif ve 

pasif olarak tüm 

aktivitelere katıl 

ır: Hotel 

veyatatil köyü 

yakınında  golf 

sahaları, golfl ilgili 

müzeler veçeĢitli 

etkinlikler 
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Turnuvası Golf 

Kampları 

olması 

gerekmemektedir. 

Bunun yanında bu 

bölüm, “crazy 

golf”, “mini golf”, 

“driving range” 

alanlarını kap-

samaktadır. 

bulunur. 

 

Tablo-8: Golf ve Turizm Arasındaki ĠliĢki( Hudson ve Hudson,  2010: 4)  

Günümüzde herkesin her yaĢta yapacağı bir spor dalı olan golf sporu doğayla 

bütünleĢerek yapılan bir spor dalı özelliği de göstermektedir. Golf sporuna ilgi gerek 

amatör gerekse profesyonel anlamda giderek artmaktadır. Turizmde golf, bir turistik 

ürün çeĢidi ya da turistik ürün olarak kendine yer bulmuĢtur. Özellikle geliĢmiĢ 

ülkelerde üst gelir grubunun yaptığı spor olan golf, yatırım maliyeti yüksek olmakla 

birlikte çok yüksek gelir getirici bir elit turizmi olarak bilinmektedir. 

1990 sonrası dünya genelinde global turizme oranla her yıl 3 kat daha fazla 

büyüyen golf turizminin dünya çapındaki mali boyutu 65 milyar dolara 

ulaĢmıĢtır(Tezcan, 2008:50).  

Golfe duyulan ilgi giderek artmaktadır. Turizmi destekleyen birçok ülke için 

golf bir ürün olmakla birlikte bir pazarlama aracıdır. Golf bir statü ve kalite 

simgesidir, dolayısı ile golf olanakları destinasyondaki diğer ürünlerin imajını da 

destekler. Konaklama birimlerinin yakınlarına kurulmuĢ golf sahaları Ģüphesiz ki 

komĢu otellerin doluluk oranlarını, golf müĢterilerinin yarattığı talebin yanında, 

baĢka müĢterilerinin de etrafında golf tesisi bulunan otellerin kalitelerinin yüksek 

olacağı beklentisi nedeni ile arttırır(Önen,  1992:7). 

Golf turizmi pazarı uluslararası turizm pazarından daha fazla pay alırken, 

ürünlerini çeĢitlendirmeye, turizmin mevsimsellik etkisini azaltmayı ve turist baĢına 

düĢen harcamayı arttırmayı amaçlayan ülkeler ve iĢletmeler için çekici bir Pazar 

olmuĢtur. Bu alanda iklim ve coğrafi koĢulları golf için uygun olan ülkelerde yatırım 
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maliyetleri nispeten yüksek olmasına rağmen, golf sahaları yatırımları 

artmıĢtır. Önceleri devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenen golf turizmi 

yatırımları zamanla özel sektörün de ilgisini çekmiĢ ve özellikle Ġspanya, Portekiz, 

Ġtalya, Fransa, Tayland, Güney Afrika gibi ülkelerde golf turizmi bir endüstri halini 

almıĢtır. 

2.2.2.1. Golf Turizmi Talebi ve Hedef Kitlesi 

Tüketiciyle ilgili bilgilere ulaĢmada çeĢitli sınıflamalar yapılmĢtır ve yapılmaya 

devam etmektedir. Bunlardan bir taneside tüketiciyi etkileyen faktörlere göre yapılan 

sınıflandırmadır(Yükselen, 2003:95): 

Kültürel Faktörler: Tüketiciyi satın alma kararında etkileyen kültür, alt kültür 

ve sosyal sınıflardır. 

Sosyal Faktörler: DanıĢma grupları, aile rol ve statüleridir. DanıĢma grupları, 

kiĢilerin doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen gruplardır. Aile, arkadaĢlar, aynı 

iĢyerinde çalıĢanlar, aynı kulüp ve derneğin üyeleri gibi. 

Sosyal statü açısından da golf oyuncuları belirli özelliklere sahiptir. Örneğin 

ABD‟de 1000 üst düzey yönetici üzerinde yapılan bir araĢtırma sonucunda, denekler 

arasında en popüler sporun golf olduğu ortaya çıkmıĢtır. Golf sporunun ihtiyaç 

duyduğu zaman, yöneticiler için en kıt olgu olmasına rağmen bu sonuç ilgi çekicidir. 

Golfün kiĢisel geliĢimin bir sonucu mu, yoksa kiĢisel geliĢimi etkileyen bir olgu mu 

olduğu tartıĢma konusu olmakla birlikte, kiĢisel geliĢime olumlu etkisi olduğunu 

düĢünen Ģirketler çalıĢanlarına golf kursları ve golf klübü üyelikleri vermekte, 

üniversiteler golf dersini müfredatlarına almakta, özgeçmiĢinde golf oyuncusu 

olduğu anlaĢılan bir aday daha çok tercih edilebilir konuma gelmektedir(Üner, 

1994:323). 

KiĢisel Faktörler: KiĢinin yaĢ ve yaĢ dönemi, mesleği, ekonomik özellikleri, 

yaĢam tarzı ve kiĢilik özellikleri kiĢisel faktörlerdendir. 
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Günümüz insanı golfü hem bir spor dalı, hem de sosyal bir olay olarak 

görmektedir. Golf doğayla iç içe gerçekleĢen; vücudu fazla yormayan, bunun yanı 

sıra uzun yürüyüĢlere de imkan veren ve bu nedenle de çekiciliği olan bir spor 

dalıdır. Her yaĢta kadın erkeğin yapacağı, özellikle 3. grubu olarak adlandırılan 65 

yaĢ üstüne hitap eden bir spor dalıdır(Sonbay, 2004: 6).     

Psikolojik Faktörler: Güdülenme (Motivasyon), algılama, öğrenme, inanç ve 

tutumlar insan davranıĢlarını etkileyen psikolojik faktörler olarak sayılmaktadır. 

Spor yapanların spor yapma motivasyonlarına bakılınca, hareketlilik(mobility), 

sosyalleĢme(sociability) ve benzeme(mimenis) duygularıyla spor yaptıkları 

görülmektedir(Mehus, 2005:335 Aktaran: AltunbaĢ, 2008: 36,37). Golf sporunda da 

aynı durum sözkonusudur. Sosyal yaĢamın hareketliliği, sağlık sorunlarındaki artıĢ, 

insan ömrünün uzaması gibi nedenlerle aktif olarak spor yapanların sayısı her geçen 

gün artmaktadır. 70 yaĢını geçmiĢ bir insan futbol yada benzeri bir sporu yapamaz 

yapsada hemen tıkanır fakat aynı insan saatlerce golf oynayabilir. Bu yüzden golf 

oyuncularının büyük bir çoğunluğu emeklilerdir. Kaba kuvvet gerektirmediği için 

küçük yaĢtaki çocuklarda oynayabilmektedir. Yani 7‟den 70‟e hekesin oynayabildiği 

bir spordur. 

Golf sporu ve sağlıkla ilgili etkileri konusunda da araĢtırmalar yapılmıĢtır. 

Almanya‟da golf sporu üzerine yapılan bir araĢtırma ve incelemeler sonucunda; 

golfün sadece bir yürüyüĢ değil, gerçekten bir spor dalı olduğu ileri sürülmektedir. 

Golfün diğer spor dallarından farklı olarak oyuncunun, sistematik bir Ģekilde kas 

gücünü ve her vuruĢa göre ayrı bir vücut birimini çalıĢtırdığı belirlenmiĢtir(Golf 

Magazin, Temmuz 1993: 7).    

Golf sporunda vücut kaslarının hepsi değerlendirilir. Kasların hepsi ortak bir 

amaç için çalıĢtığından bu sporda ritim ve denge çok önemlidir.Topa vuruĢ sırasında 

sporcunun kendisini beyinsel olarak topa vermesi, fiziksel olarak ta topa yön vermesi 

gerekir. Günün stresinden ve yorgunluğundan kurtulmak isteyenler için rahatlatıcı ve 

dinlendirici bir spor dalıdır(Kahveci, 1994: 54). 

Golf prestijli ve üst tabaka yani aristokrat sporu olarak algılanmasından dolayı 

insanların büyük bir kısmı da statü için golf oynamaktadır.  
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Dünya çapında lisanslı lisanssız yaklaĢık olarak 60 milyon insanın,  31bin 

civarında sahada  oynadığı açık hava sporudur. Turist baĢına günlük harcama 600 

dolar iken golf turisti baĢına günlük harcama 1.607 dolardır. Golf sahalarının 20 bini 

Kuzey Amerika, Avrupa‟da ise 6 bin civarıdır. Avrupa‟da 6.5 milyon insan golf 

oynamaktadır. Avrupada golf turizmine doğrudan yapılan yıllık harcama 2 milyar 

dolardır. Golf sahası baĢına kazanılan turizm geliri yaklaĢık olarak; Portekiz‟de 15 

milyon dolar, Ġspanya‟da 16‟5 milyon dolar, Türkiye‟de 2 milyon dolardır(Tezcan, 

2008:50).  

BaĢka bir araĢtırmaya göre golf turistleri, genel turistlere göre davranıĢsal 

anlamda fiyattan ziyade kaliteye önem veren bir pazardır.  2004 yılında "Focus 

Market Analysis" firması tarafından yapılan bir pazar araĢtırmasının sonuçlarına 

göre; golf turistlerinin kitle turizmi turistlerine göre ürün ve hizmete önem verdikleri, 

fiyatı ise daha az umursadıkları ortaya çıkmaktadır. Antalya bölgesinin en lüks 

konaklama tesislerinin Belek‟te bulunması da bu talebin arza yansıması olarak 

anlaĢılabilir. Bunun yanında golfçülerin yerel kültür ve sanatla daha ilgili olduğu da 

belirtilmekle birlikte, doğal güzelliklere önem verdikleri ve çevreye saygılı oldukları 

sonucu da çıkarılabilir. Golf turistleri tecrübeye önem verirler, hayatın tadını 

çıkarmak için farklı Ģeyler yapmak isterler, akĢam yemeğinde 50 Avro ve üzeri 

harcamak onlar için olağandır. Zira akĢam yemekleri fiziksel bir ihtiyacı gidermekten 

ziyade onlar için bir zevk, keyif ve sosyalleĢme ortamıdır(Aktaran: Çetin, 2008:26-

27). 

       Golf turisti, 3 temel kategoriye ayrılır(Hudson ve Hudson, 2010:5): 

 Öncelikli olarak, golf oynamak için tatile giden turistler. 

 Tatillerinde yada iĢ seyahatlerinde ikincil amaç olarak golf oynamayı tercih eden 

turistler; 

 Golf turnuvasına seyirci olarak yada golfün cazibesine  kapılarak seyahat 

edenler. 

YaklaĢık olarak dünya genelinde 59 milyon golf oyuncusu vardır, bunların % 5 

ila %10‟u golf amaçlı olarak seyahat etmektedirler. Golf pazarı 2.9 – 5.9 milyon golf 

oyuncusudur(Hudson ve Hudson, 2010:12). 
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Spor turizmi pazarı ile karĢılaĢtırma yapıldığı zaman ise golfçü profili aylık 

geliri ortalama 3089 Avro olan ve ortalama yaĢı 45 civarında olan bir pazar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Gerçekten de golf oyuncuları diğer sporlar ile 

karĢılaĢtırıldığında, hem gelirleri yüksek hem de aile sorumluluklarından uzak, boĢ 

beĢikli bir profil çizmektedir(Çetin, 2008:28). 

 Bayan Golfçüler: Bayanların golf sporuna katılımı; son yüzyılda hızla artıyor 

olmasına rağmen golf endüstrisi, büyük pazar potansiyelini, diğer sporlara (beyzbol, 

voleybol)olan ilgiden dolayı kaybetmektedir. Bunun yanında Wide World Of Golf tur 

operatörünün ifade ettiği kadarıyla son 10 yıl içinde sadece çiftlere değil, yalnızca 

bayan gruplarına da özel programlar düzenlenmiĢtir. ġirket bu pazarı canlandırmak 

amacıyla, golf gezilerinin yanında spor, alıĢveriĢ, tiyatro ve defileler gibi aktivitelere 

de yer vermektedir. Kadınların golfe olan ilgisinin artırılmasına yönelik 

organizasyonların sayısı giderek çoğalmaktadır. Örneğin “Exwcutive Women's Golf 

Assosialion “(EWGA) kar amacı gütmeyen bir kuruluĢ olan Florida 'daki bu 

organizasyon bayanlara Uluslar arası üyelik imkanı sağlamaktadır. Bayanlara golf 

sporunu öğrenme, oynama ve eğlenme fırsatı sunmaktadır. Hem iĢ hem de eğlence 

için sporun yapılmasına katkı sağlamaktadır(Hudson ve Hudson, 2010: 38,39). 

Golf Turizmine Olan Talebi Etkileyen Faktörler: Golfe olan talebi etkileyen 

faktörler Kuzey Amerika'da yapılan araĢtırma sonuçlarına göre(Hudson ve Hudson, 

2010: 39):  

- Golf katılım oranı 

- Katılımcılar uygun kulüp ve golf kurslarının sayısı   

- Golf kurslarının Ģartları 

- Üyelik Ģartları 

- Golfe katılım ücreti 

- Diğer sporların popülaritesi 

- BoĢ zamanların ortalama seviyesi 

- Hava Ģartları 

- Spor yapma ve zinde kalmaya duyulan istek 

- Amerikalı sporcuların profesyonel golf alanında gösterdiği baĢarılar. 
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Bir baĢka araĢtırmaya göre de cazip ve iyi hava Ģartları golf alanının 

seçimindeki en önemli faktörlerdir. Golf katılımcılarına seyahat seçiminde 10'a kadar 

önem sırasına göre sıralama yapması istenmiĢtir(1 çok önemli değil,10- çok önemli). 

Buna göre(Hudson ve Hudson,2010: 40);  

Tüm Golfçüler (%)                      Bütün Golfçüler                     En iyi MüĢteriler (%) 

Toplam masraf                                              72                                    74 

Hava / Ġklim                                                  76                                    85 

YerleĢim                                                        60                                    65 

GeçmiĢ Tecrübe                                             55                                    62 

Resort Otellerin ünü                                      49                                    57 

her türlü konfor ve rahatlık (havuz, yemek)  46                                    46 

bölgedeki kursların niteliği/kalitesi                46                                    65 

Diğer alanlardaki cazip yönler                      42                                    40 

Mevcut golf paketleri                                    41                                    55 

Doğal çevre/Manzara                                    40                                    40 

Günlük gidiĢ-dönüĢ mesafesi                        36                                    38 

Aile /ArkadaĢ Tavsiyesi                                36                                    41 

Aileye uygun aktiviteler                                35                                    30 

Bölgedeki kursların sayısı                             33                                    50 

Bölgede alıĢveriĢ                                           20                                    22 

Golf medyasında tercih edilen kurs oranı      16                                    25 

spa                                                                 13                                   13 

Merkeze yakın kurslar                                   12                                    15 

BaĢlıca havaalanlarına yakın kurslar             10                                   12 

Golf okulları                                                    4                                     6 

Tablo-9: Golf alanının seçimindeki önem sıralaması(Hudson ve Hudson,2010: 40). 

Golf Turistlerinin Tüketim AlıĢkanlıkları: Diğer turistlerle karĢılaĢtırılırsa, golf 

turistleri tatil için daha çok harcama yaparlar, kurs etkinliklerinin yanında otel, 

restoran, perakende mağazalar ve araba kiralayan acentalar için para öderler. Yapılan 

bir araĢtırmaya göre Avrupa'da golf turistleri küçük bir gezi için ortalaması günlük 

190-230 dolar ve yaklaĢık 320 dolar da uzun geziler için harcamaktadırlar. Golf tatili 

sırasında golf turistinin harcama alıĢkanlığı ile ilgili yapılan bir araĢtırmaya göre ise 

seyahat sırasında harcadığı paranın; %26‟sı golf oyununa, %21‟i seyahat(ulaĢım) 

masraflarına, %20‟si konaklamaya, %18‟i yiyecek ve içeceğe, %15 diğer (Hudson ve 

Hudson, 2010:41,42). 
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         Golf Turizminde Tüketici Tutumlarını Etkileyen Trend: Günümüzde golf 

turizminde tüketicinin tutumunu etkileyen trend ya da eğilimler Ģöyle 

sıralanabilir(Hudson ve Hudson, 2010:43-51): 

1- Öğrenim ve kiĢisel geliĢim:Günümüzde turizmin baĢlıca trendi, tatil bilinci 

kazanma isteğidir. Yapılan bir araĢtırmaya göre Kuzey Amerikalı turistlerin yarısı 

tatilde sanat mimarı veya tarihi yönlerini geliĢtirmek istemektedir. Bunun yanında 

1/3'ü yeni bir beceri kazanmak ya da aktivite öğrenmek istemektedir. 

Günümüzde turistler yalnızca gezip görmek değil ziyaret ettikleri yerlerle ve 

tanıĢtıkları insanlarla bireysel bağlantı kurabilme anlayıĢı içindedirler. Tatil 

yapacakları yerden çok birçok insan edineceği tecrübeyi hayal etmektedir. Bu 

isteklerine en uygun yere daha sonra karar verirler. Onlara otantik interaktif fırsatlar 

sunan tatil imkânlarını değerlendirmektedirler. Macera, tarım, antropoloji, arkeoloji, 

sanat, kültür, yemek, eğitim, ağaçlandırma, bahçe, dil, denizcilik, madencilik, tabiat, 

bilim, maneviyat, spor, Ģarap ve vahĢi doğa gibi konular tecrübe kazanmak istedikleri 

alanlara örnek verilebilir. 

 2- Çevre dostu ürünler: Uluslararası seyahat eden turistlerin bir baĢka 

tercihleri de çevresi ile uyumlu, sağlık koĢullarına uygun, kültürel ve doğal 

kaynakları iyi kullanabilen yerler, turistlerin daha çok ilgisini çekmektedir. 

Turistlerin yer seçimi sürecinde en etkili görüĢleri, çevre dostu alanlarda 

odaklanmıĢtır. Amerikalı turistlerin yaklaĢık %8'i çevreyi koruyan ve çevreye duyarlı 

otellerde konaklamayı tercih etmektedirler. 

3- Nostalji: Yer seçiminde Nostalji ,(eskiye özlem)çok büyük bir etkendir. 

Yalnızca tarihe olan ilgi değil, son 30 yılda geçmiĢin zenginlikleri bakıĢ acılarının da 

özlemi yer seçimine etkili olmaktadır. Var olan turizm etkinliklerinin yanında nostalji 

turizmi de insanlara hayal ettikleri alternatif yaĢamı sunmaktadır. Yeni yerler 

keĢfetmek yerine uzun süredir gitmedikleri, görmedikleri yerlere yeniden giderek 

orada nostalji yapmayı tercih etmektedirler. 

4- Sağlık bilinci: Sağlık bilinci olan toplumlar genellikle daha sağlıklı, 

finansal olarak iyi durumda, iyi eğitim almıĢ ve yenilikçi, kaçamak ve otantik 
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deneyimlere yetiĢkinlerin deneyimlerinden daha çok ilgi gösterirler. Fiziksel 

dayanıklılığı ölçen, adrenalini yüksek oyunları tercih ederler. 

5- GelenekselleĢtirme: Geleneksel ve kiĢiye özel tatil talepleri giderek 

artmaktadır. Hem acenta hem de geleneksel gezi turları iĢlerini,bu talepleri 

karĢılamak üzere geliĢtirmektedirler.Otel rezervasyonlarına ek olarak acentalar Ģarap 

tatma,atölye veya iĢliklerin gezilmesi,özel tutarla örneğin Ġngiliz Kraliyet Ailesinin 

mücevherleri ve Vatikan gibi küçük geziler düzenlenmektedir.     

6- ElveriĢlilik ve hız: Turizm endüstrisinde bu ikisi giderek daha büyük önem 

kazanmaktadır. Restoran sektöründe servis talebi artarken ulaĢımda da kiĢisel check-

in terminallere giderek popüler olmaktadır. Konaklamada ise kısa süreli ya da günlük 

odalar talep edilmektedir. 

7- Ortak ve sosyal sorumluluk: Son zamanlarda batı dünyasında yeni ve en 

son trend sorumluluk turizmidir. Tüketim pazarlama trendine karĢın yaĢam tarzı 

pazarlama ve etik bilinci daha çok önem kazanmaktadır. AraĢtırmaya göre 33-44 yaĢ 

arası insanların %26'sı etik, sosyal ve çevresel duyarlılık Ģirket talepleri de en önemli 

faktörler. 

8- Ruhsal aydınlanma: Ġnanç turizmi de giderek artan bir turizm sektör haline 

gelmiĢti. Bu değiĢen trendi keĢiĢler bile desteklemektedir.Manastırlar ve tapınaklar 

meditasyonda huzur içinde zaman geçirmek için tasarlanmıĢtır.Doğa 

manzarası,içinde daha çok dini temaların bulunduğu Ģirketler daha çok talep 

edilmektedir.Örneğin Güney Koreliler 36 farklı Budist tapınağından istediğini seçme 

hakkına sahiptir. 

9- Servis kalitesi: Servis kalitesi müĢteri memnuniyetinde, müĢteri 

memnuniyeti de turizmde çok büyük önem taĢır. Deneyimli müĢteriler,tatilciler bu 

konuda sürekliliği ve kaliteyi çok daha iyi tecrübe ederler. 

10-Deneyimler: Günümüzde tüketiciler ne istediklerini bilen kiĢilerden 

oluĢmaktadır. Deneyimler eğlence sektörünün kalbini temsil eder. 

        Golf Oyuncusu Profili:  Ġskoç Golf turizminin yeni stratejisi Temmuz 2000 
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'den bu yana, uluslararası golf turnuvalarında Uluslar arası prestij kazanmaktadır. Bu 

golf stratejisinin amaçlarından biri endüstrinin pazarlama bilincini geliĢtirmek, buna 

yönelik golf pazarları ve tüketicileri bulmaktır. Bu yüzden 2006 yılında Visit 

Scotland adında bir komisyon bir araĢtırma yaptırıldı. Bu komisyonun amacı, golf 

oyuncuların profilinin, tutum ve davranıĢların tespit edilmesi ve gruplandılmasıydı. 

AraĢtırma sonuçlarına  göre 8'tür golf oyuncusu profili tanımlanmıĢtır(Hudson ve 

Hudson, 2010: 51-54): 

1- Golf severler: Bu gruptaki golfçülere sosyal ortamlar golf oynamak kadar 

önemlidir. Düzenli aralarla Ġngiltere'yi gezerler, golf yanında ona yakın farklı 

aktiviteler, farklı ortamlar ararlar, restorant ve klüpler gibi. Genellikle büyük 

gruplarla seyahat ederler. Birlikte oynar,birlikte eğlenirler. Genellikle yaĢları 40 ile 

70 arasında değiĢik tipik erkek gruplarıdır. 

2- Golf kaçıkları: Bu grup golfçülerin ilgisi sosyalleĢmeden çok golf sporunun 

kendisidir. Genellikle 25-45 yaĢ arası küçük gruplarla seyahat eden erkek gruplarıdır. 

Bu gruplar için kaçmak/kaçamak yapmak anahtar kelimelerdir. Golf arkadaĢlarıyla 

değerli zaman geçirmekte kullandıkları ortak ilgi alanlarıdır. 

3- Lüks golfçüler: Bu grup golfçüler golfü merkez olarak farklı bir deneyimin 

peĢindedirler. Mutlaka bir kursu takip ederler ama yine de sofistike ve lükse ihtiyaç 

duyarlar oldukça pahalı konaklama kalitesi isterler hem golften hem de golf 

kurslarından mükemmel hizmet beklerler. Ġlk gruptan farklı olarak bu grup yaĢları 30 

ile 50 arasındaki çiftlerden oluĢur. Ġngiltere'de küçük molalar verirler ama asıl 

tatillerini Portekiz, Amerika, Güney Afrika ve Tayland'da geçirirler. 

4- Golf turistleri: Bu grup için önemli olan samimi bir Ģekilde vakit 

geçirmektir. Bu yüzden de yakın arkadaĢlar veya çiftlerle tatile çıkarlar. YaĢları 45 ve 

70 arasında değiĢir. Golf onlar için güzel vakit geçirmek için yalnızca araçtır. Bu 

gruplar genellikle 3-4 günlüğüne Fransa, Portekiz ve Ġspanya'yı tercih ederler. 

5- Aktivite güĢkünü golfçüleri: Bu grup için en önemlisi dıĢarıda yapılan 

aktivitelerdir önce mesafeyi ve 2.olarak golfü seçerler. Çiftler veya ailelerden oluĢan 

gruplar, yaĢları 45-70 arasında ve golf düĢkünüdürler. Doğayı ve kırsal kesimi 
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keĢfetmenin peĢindedirler. Golf yalnızca bu keĢiflerin bir parçasıdır. Genellikle 

maliyet bilinci en geliĢmiĢ gruptur. Konaklama için en uygun yeri seçerler. Yılda 2 

Ya da 3 kez Avrupa'da vakit geçirirler 

6- Risk sevmeyen golfçüler: Oldukça hırslı, mücadeleci golfçü grubudur. En 

üst kalitede en az riskli golf oynayan kiĢilerdir. Çevreci iyi konaklama imkanı, iyi 

yemek hepsi aynı bir ortamda risk olmadan golf oynarlar. Küçük gruplar halinde 

yaĢları 25-50 arası kiĢilerden oluĢurlar. Ciddi golf oyuncularıdırlar. Onlar için sosyal 

olmak, golften çok sonra gelir. 3 yıldızlı otelde kalırlar. 

7- Tesadüfen Golfçüler: Bu grup için golf, tatillerine tesadüf eden eğlenceli 

bir etkinliktir. Hem kadın hem erkek golfçülerin yaĢı 25-50 arasında değiĢir tatil 

planlama sürecinde dikkate alınmayan golf tatil esnasında uygun bir kurs Ya da 

kulüpte bulunursa golf oynanır. 

8- Fırsatçı golfçüler: Son grup bir önceki grupla benzerlik gösterir Yalnız grub 

golf oynamak için çok isteklidir. Golf tatil seçiminde çok büyük rol oynamasa bile 

yine de tercih sebeplerindendir. Zira golf düĢkünüdürler ve kiralamak yerine kendi 

kulüplerini alırlar golf turistlerine de benzerler, makuliyet onlar için de önemlidir. Bu 

araĢtırma farklı pazar hedefleri içinde kullanılmaktadır. Kuzey Amerikalı Golfçüler 

yalnızca golf için burada iken diğer ülkelerin golfçüleri örneğin Ġsviçre golf dıĢında 

farklı aktiviteler için buradadırlar. 

2.2.2.2. Türkiye’de Golf  

Türkiye‟de golf turizminin tarihi 1895 yılında Ġngiliz Büyükelçiliği‟nin Sultan 

II. Abdülhamit‟in izni ile Ġstanbul Golf Kulübü‟nün kurması ile baĢladığı 

söylenebilir. Bu yılda Avrupa‟da sadece beĢ adet golf kulübü faaliyet 

göstermekteydi. Bugünkü Maslak‟taki yerinden farklı olarak Ġstanbul Golf Kulübü 

ilk sahasını Okmeydanı‟nda açmıĢtır. 18 delikli bu saha 1914 yılına kadar varlığını 

sürdürmüĢ, daha sonra Ġstanbul Golf Kulübü 1920 yılında Maslak‟ta bugünkü 

yerinde yeni bir 18 delikli bir saha açmıĢtır. Bu arada ikinci golf kulübü olarak 

Bebek yakınında 1911 yılında kurulan Boğaziçi Golf Kulübü 1923 yılına kadar 30 

üyesi ile faaliyetlerini sürdürmüĢtür(Sonbay, 2004:34). 
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Golf alanında ikinci atılım ise Antalya Belek‟te olmuĢtur. 1994 yılında 

Türkiye‟nin ilk profesyonel golf sahası olan Klassis Golf and Country Club ile 

Belekteki ilk saha olan National Golf Kulübü hizmete girmiĢ, sonrasında 1995 

yılında da Türkiye Golf Federasyonu kurulmuĢtur(Kasap ve Faiz, 2008:41). 1995-

2000 yılları arasında Belek bölgesine 13 adet golf sahası yapılmıĢtır. 

Kıyılarında yaĢanan ılıman iklimi sayesinde yıl boyunca golf oynamaya 

elveriĢli olan Belek‟te yoğunlaĢan golf sahaları, etraflarındaki lüks konaklama 

tesisleri ve diğer imkanlarıyla golf oyuncuları için ideal bir seçenektir. Belek bölgesi 

sadece güneĢ, kum, deniz turizmiyle anılmamaktadır. Artık dünyanın sayılı golf 

bölgeleri arasında yer almaktadır. Belek‟de 10 adet golf tesisi ve 14 adet saha hizmet 

vermektedir.  Dünyanın baĢka bir yerinde 14 sahanın bulunduğu bir baĢka golf 

destinasyonu yok. Uluslararası niteliklere sahip golf sahalarıyla yurt dıĢından çok 

sayıda turistin gözdesi haline gelen Belek, bu sayede ülke turizminin en önemli gelir 

kaynaklarından birini oluĢturuyor. Bu özellikleri sayesinde 2008 yılında Avrupanın 

en iyi golf destinasyonu seçilmiĢitir(Betüyab, 

http://www.betuyab.com.tr/page.asp?sayfaID=7). 

Belekte bulunan golf tesisleri ve golf 

Sahaları(Betüyabhttp://www.betuyab.com.tr/page.asp?sayfaID=7): 

 1- Antalya Golf 18+18 Delik 2 Saha. Üçkum Tepesi 

 2-Natıonal Golf 18+9 Delik 1 Saha. Üçkum Tepesi 

 3-Kaya Eagles Golf 18 Delik 1 Saha. Üçkum Tepesi 

 4-Tat Golf 27 Delik 1,5 Saha. Üçkum Tepesi 

 5-Carya Golf 18 Delik 1 Saha. TaĢlıburun Mevkii 

 6-Sueno Golf 18+18 Delik 2 Saha. TaĢlıburun Mevkii 

 7- Cornelia Golf 27 Delik 1,5 Saha. Ġskele Mevkii 

 8-Papillon The Montgomerie 18 Delik 1 Saha. Ġskele Mevkii 

 9-Gloria Golf 18+18+9 Delik 2,5 Saha. Acısu Mevkii 

10-Nobilis 18 Delik 1 Saha. Acısu Mevkii  
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Belekte bulunan golf tesisleri dıĢında istanbulda Klasis Golf Kulübü, 27 

Delik(Silivri-Ġstanbul), Kemer Golf Kulübü, 18 Delik(Kemerburgaz-Ġstanbul), 

Ġstanbul Golf Kulübü, 9 Delik(Levent-Ġstanbul), Lykia Links Golf Kulübü, 18 

Delik(Köprüçay-Antalya), Vita Park Golf Resort(Milas-Muğla)(Türkiye Golf 

Federasyonu, http://www.tgf.org.tr/page.asp?lang=1&id=7). 

Dünyada deniz kenarında olan sadece 100 e yakın golf sahası bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Akdeniz kıyıları ve özellikle Antalya golf sahası için son derece uygun 

bir konumdadır. Dünya nüfusunun gittikçe yaĢlandığı gözönüne alındığında, zamanla 

atletik sporlardan daha az aktif sporlara yönelme olacağı söylenebilir. 

Bu bakımdan finansal olarak belirli bir düzen içinde yaĢayabilen, emekli olan kesim 

seyahatleri sırasında golf sporuna yönelmektedir. Özellikle hava Ģartlarının 

uygunluğu nedeniyle 4 mevsim golf sporu yapılabilmektedir. Mesafeden dolayı 

Avrupalı golfçülerin tercih ettiği golf 

bölgesidir(Betüyabhttp://www.betuyab.com.tr/page.asp?sayfaID=7).  

Ülkemizde 10 civarında ki golf tesisi; 4.472 yatak kapasitesiyle faaliyette olup 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1/25.000 çevre ölçekli 30 adet golf alanı ve yaklaĢık 

14.634 yatak kapasitesi planlanmaktadır. ġu anda faaliyette bulunan tesislerden 4 

tanesi Ġstanbul'da, 7 tanesi Antalya'da  ki bunların 6 tanesi Belek bölgesindedir, golf 

açısından en önemli bölgedir, 1 tanesi de Ankara'da bulunmaktadır. 2006 yılında 

yeni golf alanları tahsis edilmiĢtir. YaklaĢık 11 tane yeni alan ki, hemen hemen 

tamamı Muğla, Antalya bölgelerine yoğunlaĢmıĢ, 2 tane Belek, 1‟er tanede Ankara 

Kızılcahamam, Ġstanbul Tepeören, Kurtköy, Sorgun, Tarsus olmak üzere tahsis 

edilmiĢtir. 28 adet yeni golf sahası da planlanmıĢ durumdadır. 9 adet golf sahası da 

tahsis edilmiĢtir.(Ġsen, 2006:8-9).  

Bakanlıktan belgeli golf tesisleri(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-19519/nerelerde-golf-oynayabilirsiniz.html) : 

Akdaniz Golf Kulübü, 36 Delik, Belek-Antalya 

Köprüçay Golf 16 Delik, Köprüçay-Antalya 



 

 

109 

The Scala Nova Golf and Country, 18 Delik, Söke-Aydın 

Kemerburgaz Golf, 27 Delik, Kemerburgaz-Ġstanbul. 

Mır Club Country, 18 Delik, Pendik-Ġstanbul. 

Hilton Dalaman Golf Resort&SPA,18 Delik, Dalaman-Muğla. 

World of Wonders White House, 18 Delik, Aksu-Antalya. 

Belek bölgesine golf amaçlı gelen turist sayısı ise her geçen gün artmaktadır. 

Aralık ayı hariç 2010 yılı Belek Bölgesinde oynanan golf oyunu sayısı 451.643. 2009 

yıl sonu verileri ise 435.448 dir.  

 

Milliyeti Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam 

  Sayı  Sayı  Sayı  Sayı  Sayı Sayı Sayı  Sayı  Sayı  Sayı  Sayı 

ABD 1 5 6 17 32 13 44 7 21 21 167 

Almanya 10948 22035 34163 18423 13912 4296 2496 2606 7507 22400 138786 

Arnavutluk 0 0 7 11 0 0 18 0 0 0 36 

Avustralya 47 22 5 83 9 23 24 8 2 24 247 

Avusturya 1187 1929 4571 1142 612 245 189 140 425 1593 12033 

Azerbaycan 0 0 0 0 0 108 6 9 0 0 123 

Belarus 0 0 0 8 2 0 0 0 6 0 16 

Belçika 231 70 662 317 503 221 136 126 350 521 3137 

Bosna Hersek 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 16 

Bulgaristan 0 4 0 10 11 0 18 0 0 0 43 

Çin  0 0 0 0 44 0 34 0 0 0 78 

Çek Cum. 331 782 1422 574 344 292 130 160 422 1101 5558 

Danimarka 281 386 1213 857 678 150 61 40 399 583 4648 

Estonya 0 0 0 2 15 5 0 4 0 44 70 

Fas 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Finlandiya 217 1104 2180 4273 957 256 50 104 459 4059 13659 

Fransa 677 1547 2158 2411 3663 671 257 645 734 3927 16690 

G.Kore 23 4 0 14 10 0 0 46 2 0 99 

G.Afrika 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 6 

Hırvatistan 26 17 39 0 3 0 0 0 2 2 89 

Hindistan 0 0 0 0 28 4 0 0 0 0 32 

Hollanda 905 1804 1817 1456 1988 565 247 172 965 2645 12564 

İngiltere 5299 11776 15895 13478 16621 5650 1941 1887 9424 17124 99095 

İran 0 0 0 1 0 0 110 0 0 0 111 

İrlanda 34 252 60 162 297 165 35 14 51 351 1421 

İskoçya 17 187 46 128 938 89 94 0 331 599 2429 

İspanya 0 20 0 0 14 0 0 2 2 0 38 

İsrail 0 0 0 70 1 0 0 0 0 0 71 

İsveç 1118 1682 10705 11856 5299 307 223 202 1310 7018 39720 

İsviçre 985 1501 3046 1382 1223 377 190 154 475 1034 10367 
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İtalya 246 1 7 7 31 6 14 91 225 248 876 

İzlanda 0 0 14 0 0 0 0 0 0 215 229 

Japonya  6 6 8 10 4 23 4 16 5 16 98 

K.K.T.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

Kırgızistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Kazakistan 0 5 1 2 4 21 15 27 2 5 82 

Kanada 0 0 33 4 2 0 7 0 0 0 46 

Letonya 0 6 0 0 0 5 0 0 0 80 91 

Litvanya 0 0 49 0 18 5 0 0 0 2 74 

Lüksemburg 0 0 0 34 36 6 2 64 29 72 243 

Malta 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 

Macaristan 0 34 0 12 0 12 62 0 0 8 128 

Mısır 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Moldova 0 0 0 0 7 20 0 0 2 0 29 

Norveç 427 1446 1118 574 992 94 50 131 282 1645 6759 

Polonya 4 39 93 13 24 45 25 21 90 282 636 

Portekiz 122 0 0 0 2 1 0 4 0 9 138 

Romanya 6 16 8 21 3 47 16 11 8 35 171 

Rusya Fed. 98 178 341 172 339 222 197 144 94 254 2039 

S. Arabistan 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 

Slovakya 116 269 332 93 55 9 58 47 30 347 1356 

Suriye 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 

Slovenya 74 57 143 48 33 12 41 22 6 71 507 

Şili 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ukrayna 10 40 56 22 80 20 29 62 5 20 344 

Yunanistan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 15 

Belirlenemeyen 1868 1319 1873 22 232 13 247 12 271 843 6700 

                        

Yab. 
Ziyaretciler 25304 48543 82099 57713 49070 14012 7092 6984 23944 67222 381983 

Yerli Ziyaretçi 343 261 243 512 788 290 83 88 978 333 3919 

Genel Top. 25647 48804 82342 58225 49858 14302 7175 7072 24922 67555 385902 

 

Tablo-10: Belek  bölgesindeki golf oyunlarının ülkelere göre dağılımı 2010 

yılı verileri(Betüyap. http://www.betuyab.com.tr/page.asp?sayfaID=3). 

Belek bölgesinde oynanan golf oyunlarının ülkelere göre dağılımına bakınca 

görülüyorki bariz bir Ģekilde Almanya‟dan gelen golfçüler ilk sıradadır, sıralama 

daha sonra Ģöyle devam etmektedir; Ġngiltere, Ġsveç, Fransa, Finlandiya, Hollanda, 

Avusturya, Ġsviçre… Bu verilerde göstermiĢtirki dünya genelinde en fazla golf 

oyuncusu olan Amerika ve onun arkasından gelen Japonya listede sonlardadır, bunun 

nedeni mesafedir. Almanların baĢı çektiği Avrupalı golfçüler Belek bölgesini golf 

amacıyla tercih etmektedirler.     

Belek Bölgesinde golf oyuncularıyla ilgili yapılan çalıĢmalarda; Belek 

bölgesinin tercih edilmesinde en etkili faktörler; arkadaĢ tavsiyesi, medya, önceki 

Türkiye gezleri ve paket turlar olarak sıralanmıĢtır(Kasap ve Faiz, 2008:80). 
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Yine Belek bölgesiyle ilgiliolarak yapılan baĢka bir araĢtırmaya göre golfle 

ilgili olarak kapasite problemi vardır. Özellikle yaz mevsiminde oynanan oyunlarda 

sıkıĢıklık vardır. KıĢ mevsiminde ise kampanyalarla oyunlar satılmaktadır. Belek 

bölgesi için ideali 20 adet 18 delikli golf sahasıdır, Belek‟te mevcut 14 adet golf 

sahası bulunmaktadır. Golf oynamaya gelenlerin büyük bir kısmı paket turlarla 

gelmektedir, böylece dıĢarıdan gelen bir golf oyuncusuna göre(82 Euro), golf oyunu 

ortalama 62 Euro‟ya gelmektedir. Belek bölgesini tercih eden golf turistlerinin 

çoğunluğu 55-60 yaĢı ve üzeri emekli Avrupalılardır. Cinsiyete gelince erkek 

golfçülerin oranı bayanları neredeyse ikiye katlamaktadır. Ġçinde golf sahası olan 

iĢletmelere golf amacıyla gelen turistler, iĢletmenin doluluğuna %5 ile %25 oranında 

katkı sağlamaktadır. Golf amacıyla gelen golf turistlerinin yaklaĢık %85‟i 6 veya 

üzeri gruplarla gelmektedirler. Ve yine aynı araĢtırma göstermiĢtirki golf amacıyla 

gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu önceden rezervasyon yaptırmıĢtır(Çetin, 

2008:117).  

Belek bölgesindeki bazı golf sahaları Avrupa‟nın en iyileri arasında sayılıyor. 

Son birkaç yıldır da Özellikle Türk Hava Yolları‟nın kıĢ aylarında Antalya'dan 

Stockholm, Paris ve Düsseldorf‟a direkt seferlere baĢlaması ile British Airvays'in 

Londra'dan Antalya'ya direkt uçması golf turizmini hareketlendirmiĢtir. Geçen yıl 

100 bin golfçüyü ağırlayan turizmciler, doğrudan uçak seferlerinin artmasıyla 2010 

yılında bu sayıyı 120 bine çıkarmayı hedefliyor. Belek'te oynanan golf oyunu sayısı   

yüzde 14 artarak 437 bine çıktı. Geçen yıl golften 100 milyon Euro kazanan tu-

rizmciler, yeni sahaların devreye girmesiyle 2'010'da 120 milyon, 2011'de ise 150 

milyon Euro ciro bekliyor. Türkiye'nin golf merkezi Belek'teki sahaların sayılarında 

da artıĢ gözleniyor. Turizm yatırımcılarının golfa önem vermesiyle saha sayısı son üç 

yılda 10'dan 16'ya çıktı. Belek'teki oteller uluslararası nitelikteki sahaların artmasıyla 

kıĢ aylarını dolu geçiriyor. Özellikle kasım-mart döneminde otellerin müĢterilerinin 

yüzde 70'ten fazlasını golfçüler oluĢturuyor. Ayrıca golf tutkunları yaz sezonunda 

gelen normal turiste göre 10 kat daha fazla para harcıyor. Belekteki turizmciler, daha 

fazla golf turisti çekmek ve pazarı geniĢletmek için arayıĢlarını sürdürüyor. Yeni 

hedef, 750 bin golfçünün bulunduğu Hindistan(ZamanGazetesi, Akdeniz Bussines, 

Ekim 2010, Sayfa 42-43). 
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Tablo-11: Belek Turizm Merkezi - Kümülatif Golf Oyun Sayıları Ġstatistiği 

(Betüyab. http://www.betuyab.com.tr/page.asp?sayfaID=3). 

 

 

 

 

 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 

OC - 1046 2004 1994 5048 3952 6008 6191 9062 9011 10114 9920 12504 22179 21684 120717 

SUB 295 2649 3978 3169 10159 7950 10665 11616 16083 19260 19380 15898 26684 41770 40807 230363 

MA 1415 4844 4797 5585 10897 16457 16361 24340 20241 31331 39238 33878 46645 64593 79582 400204 

NIS 1664 5123 4856 4896 3880 12270 13378 17114 9451 23602 33242 31596 38752 54660 61347 315831 

MAY 757 1673 2429 2503 1702 5959 8163 10538 8415 15513 23274 22300 24966 33331 34848 196371 

HAZ 862 976 1275 1110 936 3121 3765 4969 5236 8031 8503 8591 9895 11139 13865 82274 

TEM 484 802 769 625 563 1797 2134 3271 3000 4585 5467 4830 6219 7451 7007 49004 

AGU 484 1324 1154 984 987 2740 2472 4105 4541 5921 6120 6121 6808 7552 7297 58610 

EYL 1437 2126 2122 2362 1533 3889 4957 8958 9144 10893 12810 11657 16747 19213 22903 130751 

EKI 3919 4670 5204 5839 6452 11046 10888 21710 24687 31657 32934 28195 40998 51428 58078 337705 

KAS 2391 5606 5406 12864 8718 12671 9924 22338 30192 36579 32537 31861 49075 51592 62312 374066 

ARA 1422 4111 2426 5162 4380 5762 4177 6531 9286 5281 9267 15276 18049 21741 25718 138589 

TOP 15130 34950 36420 62291

* 

77146

* 

120994

* 

127444

* 

14168

1 

14933

8 

20166

4 

23288

6 

22012

3 

29734

2 

38664

9 

435448 2539506 

http://www.betuyab.com.tr/upload/dosyalar/59B_kumulatif2009.xls
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GOLF TURĠZMĠ HEDEF KĠTLESĠNE YÖNELĠK ÖRNEK PAZARLAMA 

AMAÇLI HALKLA ĠLĠġKĠLERĠ KAMPANYA ÇALIġMASI 

3. Pazarlama Amaçlı Halkla ĠliĢkiler 

 Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, çok çeĢitli iletiĢim tekniklerinin baĢarılı bir 

bileĢimidir. ġirketin satıĢ ve pazarlama amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yardımcı 

olur. Yıllar içinde publicity/duyuru, halkla iliĢkiler, promosyon, reklam gibi çeĢitli 

iletiĢim tekniklerinin katı sınırları erimeye baĢladı. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler 

de  tüm bu farklı teknikleri kapsayıcı bir biçimde ortaya çıkmıĢtır. 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler kısaca; ürün markası ve onun müĢterilerine 

odaklıdır. Birincil amacı haber medyası gibi önemli tüketici etkileyen gruplardan 

destek almaktır. Marka ve özellikleriyle ilgili haber yaparak ağızdan-ağıza pazarlama 

fısıltı sağlar. Bunun için ürünü göstermek için özel etkinlikler düzenler, ürünün 

kullanımını kolaylaĢtımak için eğitim malzemeleri oluĢturmak ve markayı iyi 

nedenlerle örtüĢtürerek marka ile ilgili iyi niyet oluĢturmaktır. Bu tüketicilerle marka 

arası iliĢki kurmayı sağlar. Pazarlama profesyonelleri bir zamanlar; reklam, satıĢ 

tutundurma vb. konularla ilgiliydiler. ġimdi zamanlarının ve enerjilerinin büyük bir 

kısmını ürün pazarlamasında etkileri olan, politikacılar, tüketici hakları savunucuları, 

çevreciler, politik aktivistler, kanun koyucular ve hükümet temsilcileriyle iletiĢime 

ayırmaktadırlar(Harris ve Whalen, 2009:33-35). 

Pazarlama yönlü halkla iliĢkiler; satıĢı ve müĢteri memnuniyetini teĢvik eden, 

Ģirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları 

ile özleĢtiren, inanılır, güveniler, bilgi ve etkileĢim iletiĢimini kullanan toplam bir 

planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir.  

Bir baĢka ifadeyle pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, iĢletmenin satıĢını 

artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini 

destekleyen halkla iliĢkiler uygulamalarıdır. 
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Pazarlama amaçlı halkla iliĢkilernin amacı, farkındalık yaratmak, satıĢları 

canlandırmak, iletiĢimi kolaylaĢtırmak, kuruluĢ ve markalarıyla tüketici arasında 

iliĢki oluĢturmaktır. Temel prensipleri inanılır ve güvenilir bir bilgi iletiĢimi, ilgili 

etkinliklere sponsorluk ve topluma faydası olan gereklilikleri desteklemektir(Harris, 

1999:21). 

Sporun gücü bir sembolden fazladır. Ekonomik büyümenin aktörlerinden 

biridir, cinsiyet eĢitliği için bir güçtür. Spor uluslar, toplumlar ve insanlar arasındaki 

bölünmüĢüğü iyileĢtirmek için yardım edebilir. Spor uluslararası ve günlülk yaĢamın 

bir parçasıdır. Bütün bunların halkla iliĢkiler için önemi büyüktür. Spor, halkla 

iliĢkilerin taktik amaçlı kullanılabileceği en iyi enstrümanlardan biridir, hatta spor 

sponsorluklarını da düĢününce en önemlisidir diyebiliriz.   

Spor, ulusları birleĢtirici, sosyal değiĢimleri ileri seviyeye taĢıyıcı, düzenlenen 

organizasyonlarla ulusal ruhu etkileyici özelliklere sahiptir. Sporla ilgili büyük 

etkinlikler de halkla iliĢkiler, önce o etkinliğe ruh katmak için, sonrasındada 

toplumların ve belli bir grupların tanıtımı için devrededir. Özellikle olimpiyatlar 

ulusların tanıtımı ve reklamı için politikacılar tarafından ve ticari kuruluĢlar 

açısından halkla iliĢkiler fırsatıdır. YaĢam tarzı olarak sporu benimseyen insanlarsa 

(sörfçüler, kaya tırmanıcıları gibi)  kendilerini belli bir sınıfın yada ülkenin vatandaĢı 

olmaktan ziyade spor yapan topluluk olarak nitelendirmektedirler ve golballeĢme 

sürecine katkı sağlamaktadırlar. Spor kahramanları ise kültür endüstrisinin ürünü 

olmuĢtur. Spor yıldızları sponsorlar tarafından medyanın ilgisini çekmek için ticari 

değer olarak değerlendirilmektedir(L‟Etang, 2006: 386-394).  

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkileri uygulamasının en baĢarılı örneklerinden 

birisi, Amerikan buz hokeyi ligi için 2005-2006 sezonunda yapılan çalıĢmadır. 

Amerikan halkının ilgisini kaybettiği hokey ligi, yetkililerin ve profosyönellerin 

ortak çalıĢması sonucu düzenlenen kampanya neticesinde Amerikan halkının bu 

spora ilgisini çekmeyi baĢarmıĢlardır.  Bob Batchelora, Melanie Formentinb, Re-

branding the NHL: Building the league through the “My NHL” isimli makalesinde 

bu çalıĢmaya yer vermiĢtir. Amerikan hokey ligine gereken ilginin duyulmadığını 

gören ilgililer düzenledikleri pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler ağırlıklı bütünleĢik 
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pazarlama iletiĢimi kampanyasıyla öncelikle marka değerinin sağlanması gerektiğini 

tespit etmiĢlerdir. NBA, Michael Jordan ve devamında gelen yıldız oyuncularla 

yükseliĢe geçmiĢtir. Hokey liginde yıldız potansiyeli olan sporcular 

değerlendirilememiĢtir. Bu amaçla yıldız oyuncular oluĢturmaya yönelik çalıĢmalar 

yapmıĢlar. AnlaĢtıkları halkla iliĢkiler firmasının yaptığı kampanya da eğlence ve 

toplum iliĢkileri kullanılmıĢtır. Sezon maçlarının renkli görüntülerinden oluĢan kısa 

bir film yapmıĢlar, „My NHL‟sloganıyla televizyonlarda ve her maçtan önce hokey 

sahalarında yayınlamıĢlar. Ayrıca, „Hokey SavaĢları‟ olarak tanınan bir film 

yapmıĢlardır. Oyuncular savaĢçı, fanlarda bu aksiyonun bir parçası olarak 

gösterilmiĢ. Bu film televizyonlarda, sinemalarda, web sitelerinde gösterilmiĢtir. „My 

NHL‟  sloganını web sayfaları, gazeteler, ve diğer iletiĢim araçlarında 

yayınlamıĢlardır. Sonuç olarak hokey ligi istenilen ilgiyi görmüĢtür(Batchelora ve 

Formentinb,2008:156-160) 

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, tek baĢına düĢünülemez bütünleĢik 

pazarlama iletiĢiminin alt bileĢenlerinden birisidir. Burada Ģunu belirtmek gerekir ki; 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, satıĢ merkezli pazarlama stratejileri yerine, 

müĢterileri merkezli bir strateji uygulamaktadır. Ġnsan merkezde olunca halkla 

iliĢkiler temelli bir bütünleĢik pazarlama iletiĢimi kampanyasından söz etmek daha 

doğru olur. Turizm pazarlamacılarıda bunu baz alarak bir kampanya düzenlemek 

zorundadırlar.  

3.1. Bu Çerçevede Bir Otel Ġçin Yapılabilecek Pazarlama Amaçlı Halkla 

ĠliĢkiler ÇalıĢması ġöyle Olmalıdır 

Halkla iliĢkiler, turizm veya eğlence firmasının diğer firmalar ve bireyler ile 

olan iliĢkisini kurmak veya geliĢtirmek için kullandığı bütün aktiviteleri içerir. 

Ġnsanlar genelde halkla iliĢkileri firmanın medya haberlerinden elde ettiği ilgi ve ün 

ile karıĢtırır. Halkla iliĢkilerin amacı firmanın ününü ve imajını etkili bir Ģekilde 

yönetmek için farklı kitlelerle pozitif iliĢki elde etmektir.  
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Turizm ve eğlence sektöründe halkla iliĢkilerin en önemli üç görevi pozitif 

kamu varlığını korumak, kötü reklamı idare etmek ve diğer promosyon karması 

öğelerinin etkinliğini arttırmaktır(Hudson ve Hudson,2010:173). Buna ek olarak 

farkındalık yaratmak, satıĢları canlandırmak, iletiĢimi kolaylaĢtırmak, kuruluĢ ve 

markalarıyla tüketici arasında iliĢki oluĢturmaktır. 

3.1.1. Basın Bildirileri ve Basın Toplantıları 

Basin bildirisi medyanın ilgisini çekmek için yazılmıĢ firma veya etkinlik ile 

ilgili kısa makaledir. Basin bildirisi hazirlamak en popüler halkla iliĢkiler 

aktivitesidir. Etkili olması için reklam medya programı gibi çok dikkatli yapılmalıdır. 

Doğru yayın organlarına gönderilmeli ve onların kullandıkları dilden 

yazılmalıdır(Hudson ve Hudson2010:174). 

3.1.2. Ġnceleme Yazıları  

Ġnceleme yazıları okuyucuları, izleyicileri veya dinleyicileri eğlendiren, 

bilgilendiren veya eğiten makalelerdir. Daha uzundurlar ve basın bildirilerinden daha 

az anında haber değeri taĢırlar. Ancak çok etkilidirler, turizm ve eğlence 

sektöründeki firmalar gazetecilerin ürünleri ile ilgili yazılar yazmasını ister. Golf 

merkezleri her zaman golf yazarlarını tesislerine davet etmelidir.  

Tanıtım turları dağıtım kanalındaki aracılara bir ürünü tanıtmak için en popüler 

yoldur. Seyahat konusunda karar alıcılar ile iletiĢimin en iyi yoludur. Her 

destinasyondaki golf deneyimini ilk elden tatmalarını sağlar.(Hudson ve 

Hudson,2010:175).  

3.1.3. Seyahat Fuarları ve Tanıtım Turu 

Çoğu golf firması seyahat fuarlarına, sergilerine ve kongrelere katılır. Bu gibi 

etkinlikler golf endüstrisinin bütün parçalarını bir araya getirir (tedarikçiler, 

taĢıyıcılar, aracılar ve destinasyon pazarlama firmaları).  



 

 

117 

Golf sektöründeki en popüler fuarlardan biri International Golf Travel 

Market‟tir (IGTM). Golf tur operatorlerini (alıcılar) tesisler, destinasyonlar ve golf 

temsilcileri (satıcılar) ile bir araya getirir. Etkinlik her sene aralık ayının baĢlarında 

farklı yerlerde yapılır(Hudson ve Hudson,2010:176).  

3.1.4. Etkinlik Sponsorlugu Ve Ev Sahipliği  

Etkinlik sponsorluğu, reklam öncelikleri ve ayrıcalıklariı için bir etkinliğe 

finansal destek sağlamaktadır.  

Golf sahaları ve tesisleri özel etklinlikler düzenleyerek veya sponsorluk 

yaparak dikkat çekebilirler. Etkinlik sponsorluğu tanıtım açısından da çok etkili bir 

yoldur çünkü sponsor tedarikçileri, gazetecileri, dağıtımcıları ve müĢterileri davet 

edip ağırlar ve firma ismi ve ürünlerine dikkat çeker(Hudson ve Hudson,2010:176). 

3.1.5. Amaç Sponsorluğu  

Firmaların kurumsal imajlarına iyi yansıyacak, toplumun iyiliğine katkıda 

bulunup kendilerini olumlu amaçlar ile iliĢkilendirdikleri bir tekniktir. Buna bir 

örnek, dünyadaki yoksul çocuklara yardım etmek icin yılda bir kez dünyanın farklı 

bir yerinde düzenlenen golf turnuvası Group RCI Christel House Open‟dir. Ana 

sponsor Group RCI‟dir ve dünyanın bir numaralı devremülk firmasıdır(Hudson ve 

Hudson,2010:176). 

3.1.6. Yayınlar 

Firmalar hedef pazarlarına ulaĢmak için iletiĢim malzemeleri kullanmaktadır. 

Yıllık raporlar, broĢürler, firma bildirileri ve dergiler gibi yayınlar firmaya ve 

ürünlerine dikkat çekebilir ve firma imajını oluĢturabilir(Hudson ve 

Hudson,2010:177). 
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Golfçular, tenisçiler, kayakçılar, fotoğraf meraklıları, bilgisayarla ilgilenenler, 

avcılar, balıkçılar ve bir alanla ilgili kiĢiler özel ilgi dergilerini bir çırpıda okuyorlar. 

Kendi konularıyla ilgili her Ģeyi sindirip yorumluyorlar. Diğer insanların ürün bilgisi 

hakkında ilk danıĢtığı bu kiĢiler oluyor. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler de 

reklamdan çok ana medyada görünmeyi olumlu eleĢtiri yazılarını ve ürün 

yerleĢtirmeyi daha önemli unsurlar olarak nitelendiriyorlar. Golf ekipmanları 

üreticileri golf programlarına sponsor olmuĢtur, baĢarı yakalanınca, diğer markalar 

da takipçi olmuĢtur. Televizyonda sezon sırasında haftalık golf maçları 

yayınlanmaya baĢlanmıĢtır(Haris ve Whalen, 2009:95) 

Filmler, video kasetler ve DVDler de promosyon malzemesi olarak 

kullanılmaktdır. Çoğu destinasyon pazarlama firmaları tanıtım için video 

kullanmaktadır ve tüketicilere ve seyahat firmalarına tanıtıcı videolar 

göndermektedir.  

Golf dergileri hemen hemen her dilde yayınlanmaktadır. Ġngilizce olarak 

yayınlanan dergilerin bazıları Ģunlardır(http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf): 

1. Golf Digest 

2. Scoregolf 

3. Travel and Leisure: Golf 

4. Golf Illustrated 

5. Golf Magazine 

6. Golf Week 

7. Golf Punk 

8. Golf Connoisseur 

Türkçe olarak yayınlanan üç golf dergisi bulunmaktadır, üçünün adı da golfle 

baĢlamaktadır(http://tr.wikipedia.org/wiki/Golf): 
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1. Golf Dünyası Dergisi www.golfdergisi.com 

2. Golf Plus Dergisi 

            3.                Executive Golffer Dergisi. 

          3.1.7. Ödül Kazanmak Veya Sponsor Olmak 

Çoğu sektörde, özellikle de araba sektöründe, baĢarıların ilan edilmesi cok 

yaygınlaĢmıĢtır. Ödül kazanmak turizm ve eğlence sektöründe de büyük önem 

kazanmıĢtır. Bireysel operatörler için ödül kazanmak, golf sahaları ve tesisleri için 

bir kampanya fırsatıdır. Golf sektöründeki ödül genelde kalitenin 

göstergesidir(Hudson ve Hudson,2010:178).  

3.1.8. Ünlü Ziyaretleri 

Ünlülerin turizm ve eğlence ürünleri kullanması medya ilgisi çeker ve 

dolayısıyla o ürünün reklamını yapar. Destinasyonlar da ünlü ziyaretlerinden 

faydalanabilir. Ünlü ziyareti surekli bir stratejinin parcası da olabilir.  

3.1.9. Ürün Konumlandırması 

Ürün konumlandırması, marka logolarının veya markalı ürünlerin filmlere veya 

televizyon programlarına yerleĢtirilmesidir ve bir baĢka promosyon taktiğidir. 

Turizm ve eğlence firmaları bu trende uymuĢ ve markalarını yerleĢtirerek ürünlerini 

tanıtmıĢlardır. Örneğin Brtisih Airways James Bond 007 filmlerinde yer alarak bu 

taktiği kullanan ilk firmalardan biri olmuĢtur(Hudson ve Hudson,2010:179).  

3.1.10. Marka OluĢturma  

Rekabetçiliği gitgide artan global pazarda golf destinasyonlarının kendilerini 

diğerlerinden ayıracak bir kimlik yaratması her zamankinden çok daha önemlidir. 

Modern pazarlamada marka, tüketiciye ekstra değer ve rakiplerinden daha üstün bir 

teklif vermektedir.  
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Marka yaratma Ģu andaki durumun analizi ile baĢlamalıdır. Pazar araĢtırması 

tamamlandıktan sonra bir sonraki aĢama marka kimliği yaratmaktır. Bir markanın 

kiĢiliğinin hem kafası hem kalbi vardır: “kafası” mantıklı özellikleri, “kalbi” ise 

duygusal faydaları ve çağrıĢımlarıdır. Marka önerileri ve iletiĢimleri herhangi biri 

üzerine kurulabilir.   

Marka kuruluĢunda üçüncü aĢama ise vizyonu iletmek ve markayı lanse 

etmektir. Bu, tek bir duyuru ile ya da uluslararası bir reklam kampanyası ile de 

yapılabilir. Bu aĢamada marka kiĢiliği ve önerisi iletilebilen mesajlara çevrilir. Son 

aĢama, markanın pazardaki performansını değerlendirmektir. ĠletiĢimler sürekli 

olarak denetlenmeli ve değerlendirilmelidir ve herhangi bir değiĢiklik markanın 

genel tutarlılığı ile yönetilmelidir. 

         3.2.Reklam 

Reklam, turizm ve eğlence sektöründeki önemli pazarlama araçlarından biri 

haline geldi. Alternatifleri fiziksel olarak deneyemeyeceklerinden bu sektör 

potansiyel müĢterilerin satın alma kararlarını ürün önerileri ile ilgili imajlara 

dayandırmasını gerektirmektedir. Turizm ve eğlence firmaları ürünlerini broĢürler, 

posterler ve medya reklamlarındaki imajlarla iletmektedirler. Turizm ve eğlence 

ürünü ne olursa olsun kimliği nasıl pazarlandığıdır ve dolayısıyla turizm 

pazarlamasında reklamın önemi küçümsenmemelidir(Hudson ve Hudson,2010:164): 

Amaçları Belirlemek:Reklam amacı, belli bir süre içinde belli bir hedef kitle 

ile baĢarılması gereken belli bir iletiĢim görevi olarak tanımlanabilir. Turizmde 

reklamın pek çok amacı olabilir. Bunlar; bilinç yaratılması, yeni ürünler hakkına 

bilgilendirme, pazarı yeni alıcılara geniĢletme, bir hizmette değiĢikliğin duyurusu, 

fiyat değiĢiminin duyurusu, özel özendirme, tüketiciyi eğitme, rakipleri zorlama, 

negatif satıĢ trendini tersine çevirme, iĢe alma.  
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Turizm ve eğlence sektörü genelde uzman ajans hizmetlerini kullanılır. Bu tip 

ajans belli bir fonksiyonda (medya alimi, sanat yaratımı vs), kitlede (azınlık, gençlik 

vs), sektörde (sağlık hizmetleri, bilgisayar, eğlence vs) veya direkt pazarlama, satıĢ 

promosyonu, halkla iliksiler, etkinlik ve spor pazarlaması ve paketleme ve satıĢ 

noktası gibi pazarlama iletiĢimlerinde  uzmandır.  

Medya: Medya planlamacıları genelde ürünü en büyük hedef kitleye en 

düĢük maliyetle ulaĢtıracak medyayı seçer. Ġnternet her ne kadar çok ekonomik 

olsa da televizyon hala büyük kitlelere ulaĢmak için önemli bir yoldur.  

3.3. SatıĢ Promosyonları 

Bir pazarlamacı ürün değerini, o ürünü almak için ekstra bir teĢvik sunarak 

arttırırsa satıĢ promosyonu yapmıĢ olur. Reklam gibi satıĢ promosyonu da bir 

pazarlama iletiĢimidir. Reklam uzun sureli marka bilinci yaratmak için 

tasarlanmıĢken satıĢ promosyonu daha çok anında sonuç almaya odaklıdır.  

SatıĢ promosyonu gitgide daha fazla kullanılmaktadır çünkü: Kısa vadeli 

sonuçlar sunar, mali yönü ölçülebilir, reklamdan daha az maliyetlidir, tüketicinin 

üründen daha fazla değer elde etmesini sağlayarak o andaki ihtiyacına cevap verir ve 

pazar değiĢimlerini karsılar. SatıĢ promosyonları ürün yaĢam döngüsü içinde 

herhangi bir zamanda kullanılabilir ve diğer promosyon aktivitelerini destekler. 

Taktiksel promosyon tekniklerinin üç ana hedefi vardır: bireysel müĢteriler, 

dağıtım kanalları ve satıĢ gücü. Kullanılan ana araçlar, numuneler, kuponlar, hediye 

sertifikaları, satıĢ noktası teshir, müĢteri ödülleri, yarıĢmalar, ikramiye ve 

oyunlardır(Hudson ve Hudson,2010:172).  
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3.4. Doğrudan Pazarlama 

Direk pazarlama, ürünleri geliĢtirip, farklı medya seçenekleri ile son 

kullanıcıya tanıtan ve müĢterilerden direk sipariĢleri alan ve müĢterilere direk 

dağıtım yapan pazarlamacı tarafindan kontrol edilen bir pazarlama sistemidir. 

Firmalara müĢteri memnuniyeti ve tekrar alımlara verdikleri önemi arttırdıkca direk 

pazarlama daha da popüler hale gelmiĢtir. Direk pazarlama veritabanlarını kullanır ve 

daha kesin hedefleme ve kiĢiselleĢtirmeye imkan verir dolayısıyla da firmaların 

müĢterileri ile sürekli ve zengin iliĢki kurmasını sağlar. Örneğin, Troon Golf‟un 2.5 

milyon isimden oluĢan bir veritabanı vardır ve bu isimler online internet sitesi 

kayıtlarından, oyun rezervasyonlarından ve Troon Ödülleri kayıtlarından 

toplanmıĢtır(Hudson ve Hudson, 2010:180). 

3.5. Ġnternet  

Bütün dünya artık online, 2009 yılında 200 milyon Amerikalı internet 

kullanıcının %84‟u seyahat eden kesimdi. E pazarlamanın etkisi, büyük tesislerden 

küçük sahalara kadar bütün golf endüstrisinin bütün sektörlerinde 

görülmektedir(Hudson ve Hudson, 2010:185). 

MüĢteriler seyahatlerini araĢtırmak, planlamak ve satın almak icin internet 

kullanıyorlar. Dolayısıyla tesislerin kendilerini online pazarlamaları, özel üyeleri, 

günlük misafirleri ile iletiĢim kurmak ve online hizmetler sunmak icin kullanmaları 

çok önemlidir.  

Ġnternet artık tüketicinin de destinasyona vardığındaki davranıĢını 

değiĢtirmiĢtir. Artık herkes bedava internet kullanımı istemektedir.  

Golf turizm sektöründekiler için internet altı ana fonksiyon için kullanilabilir: 

direk email pazarlama, reklam, bilgi ve satıĢ, müĢteri hizmetleri ve iliĢki pazarlaması, 

sosyal medya pazarlama ve pazar araĢtırmasi.  
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3.5.1. Doğrudan Email Pazarlama 

Online reklamın en yaygın uygulamalarından biri, kullanıcının belli bir 

reklamcıdan mesaj almayı seçtiği doğrudan email pazarlamadır. Bu reklam formu 

ucuzdur, yüksek cevap oranı vardır,  kolay ölçülebilir ve belli ürünler ve hizmetler ile 

ilgili bilgi isteyen kiĢileri hedef alır. Email kampanyanın baĢarısı listenin kalitesine 

bağlıdır. Bu liste firmanın kendi bünyesinde oluĢturulabilir veya dıĢarıdan temin 

edilebilir(Hudson ve Hudson, 2010:186). 

3.5.2. Reklam 

Online reklamin dört ana avantajı vardır: 

Hedef belirleme: online reklamcılar belli firmalardan, coğrafi bölgeden veya 

ülkelerden kullanıcılara odaklanabilir veya kullanıcıları günün saati, bilgisayar 

platform veya tarayıcısı ile kategorize edebilir.  

Ġzleme: pazarlamacılar kullanıcıların markaları ile nasıl etkileĢim kurduğunu 

izleyebilir, Ģimdiki veya potansiyel müĢterilerinin nelerle ilgilendigini öğrenebilir. 

Reklamcılar ayrıca bir reklama olan tepkiyi de ölçebilir(reklamın kaç kere 

tıklandığını, satıĢ sayısın izleyerek). 

Dağıtılabilirlik ve esneklik: Online bir reklam günün 24 saati, haftanın 7 günü 

ve yılın 365 günü dağıtılabilir. Dahası bir reklam kampanyası anında lanse edilebilir, 

güncellenebilir veya iptal edilebilir.  

EtkileĢimlilik: Reklamcının amacı potansiyel müĢteriyi marka veya ürünle 

bağlamaktır. Tüketiciler online olarak ürünle etkileĢim halinde olabilirler. 

Ġnternette reklamın en yaygın tiplerinden biri, bir internet sayfasında üstte dar 

bir bant olarak geçen banner reklamdır. Ġçerigi azdır, amacı ilgi oluĢturmaktır ki 

kullanıcı daha fazla bilgi için reklamı tıklasın. Bannerin tasarımı çok önemlidir zira 

amaç kullanıcıların tıklamasını sağlamaktır. Reklamın götürdüğü internet sayfası da 

ilginç olmalıdır yoksa kullanıcı hemen bir önceki sayfaya dönebilir(Hudson ve 

Hudson, 2010:187).  
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Reklam paraları ayrıca gitgide arama motorları reklamlarına harcanmaktadır. 

Bu Ģekilde Ģirketler tatil araması yapan tüketiciye ulaĢabilmektedir. Arama motoru 

arama sonucları yanısıra o sayfada yer almak için para ödemiĢ firmalardan “sponsor 

linkler” de gösterir.  

Pazarlamacılar ayrıca internette daha sonra televizyonda gösterilecek veya 

gösterilmeyecek reklamlar da yayınlarlar. Second Life (ikinci Hayat) gibi online 

sanal dünyalara reklam vermek pazarlamacılar için baĢka bir fırsattır. Second Life‟ta 

hatta golfçüler için bile bir site vardır(Hudson ve Hudson, 2010:188).  

3.5.3. Bilgi ve SatıĢ 

Amerika‟da 2008 yılında online yapılan seyahata rezervasyonları 105 milyar 

dolara ulaĢmıĢtır. Avrupa‟da 2008 yılında ilk kez internetten yapılan rezervasyonlar 

internetsiz yapılan rezervasyonların sayısını geçmiĢtir. Ġnternette tatilleri için bilgi 

toplayan kiĢi sayısı da hala artmaktadır(Hudson ve Hudson, 2010:188).  

Ġnternette seyahat bilgisi almak için seçilen en popüler kaynaklar Expedia ve 

Yahoo gibi online seyahat acenteleri, arama motorları, seyahat sirketleri sayfaları ve 

destinasyon sayfalarıdır. Golf destinasyonları arayan golf turistleri için kurulan web 

siteleri gitgide artmaktadır. Bu sitelerde yer alan seyahat blogları tüketiciye abartı 

reklamların dıĢında gerçek bilgiler vermektedir. Seyahat edenler tarafından yazılan 

bu bloglar turistlere seyahat etmeden önce planlama, konaklama rezervasyonları ve 

transfer seçenekleri konusunda yardımcı olmaktadır.  

Pazarlama uzmanlarına göre internette turizm pazarlama baĢarısı için gerekli 

faktörler Ģunları içermektedir: Kullanıcıyı çekmek, kullanıcının ilgisini ve katılımını 

sağlamak,  kullanıcıyı tutmak ve geri dönmelerini sağlamak, kullanıcı tercihlerini 

öğrenmek, özel etkileĢim sağlamak için kullanıcı ile bağlantı kurmak. Ġnternet 

sitesinde yasanan pozitif deneyim o sitede daha fazla vakit geçirilmesini ve 

dolayısıyla daha çok para harcanmasını sağlar.  
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Sanal turlar etkileĢim sağlamak için iyi bir yoldur ve çoğu destinasyon 

potansiyel ziyaretcilerinin sanal tur yapmalarını sağlar. Bazı golf sahalari sitelerine 

sahanın sanal turunu yüklemektedir. Buna örnek bir ürün Heli Golf Klavuzu‟dur ve 

PGA tarzında her delik icin video görüntüsü vardır(Hudson ve Hudson, 2010:191).  

3.5.4. MüĢteri Hizmetleri Ve ĠliĢki Pazarlaması 

Ġnternet pazarlamacıları birebir pazarlamaya daha cok yaklaĢtırmaktadır. 

Ġnternet sadece firmaların müĢteri ile anında iletiĢim kurmasını sağlamakla kalmaz 

müĢterinin de konuĢmasını sağlar ki bu da firmaların ürün ve hizmetlerini 

özelleĢtirmesine imkan tanımaktadır. Tüketicinin interneti seçmesinin sebebi kendi 

evlerinin rahatliğinda 7/24 aliĢveriĢ yapabilmeleridir.  

Godin(1999) Tüketicilerin bir ödül karĢılığı pazarlamaya gönüllü dahil 

olabileceği izin pazarlaması konseptini ortaya atmıĢtır(Hudson ve Hudson, 

2010:192). Günümüzde özellikle sosyal ağ sitelerinde bu oldukça yaygındır.  

Amacı tüketicilerle kitle pazarlama mesajları ile hayatlarını aksatmaktansa 

uzun sureli iliĢki kurmaktır. Otellerin üçte ikisi online kanallarla müĢterileri hakkında 

bilgi toplamakta ve bu bilgileri pazarlama kampayalarını yürütmek için 

kullanmaktadır(Hudson ve Hudson, 2010:193).  

Tüketicilere internette baktıkları konular ile ilgili reklam ve promosyon 

gösterildiği seçici pazarlama da yükseliĢtedir. Pazarlama uzmanlarına göre bir 

sonraki adım yer belirleme ve otomatik kısa mevzili iletiĢim teknolojisine sahip cep 

telefonları olacaktır.  

3.5.5. Sosyal Medya Pazarlaması 

Bir sürü statik sayfaya bakmaktansa günümüz internet kullanıcısı bireysel 

kullanıcılar tarafindan oluĢturulan bedava içerik yani sosyal ağ geliĢimini 

hızlandırmaya katkıda bulunmaktadır. Bu, insanların medyayı nasıl kullandıklarını 

tamamen değiĢtirmektedir. Ulusal Golf Vakfi (National Golf foundation)‟na göre 

sosyal ağlar genç golfcüler arasında çok daha yaygındır ancak daha yaĢlı golfçüler de 

artık kullanmaya baĢlamıĢtır(Hudson ve Hudson, 2010:193).  
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2009 yılında yapılan bir çalıĢma Kuzey Amerika‟daki pazarlamacıların yüzde 

88‟inin ürünlerini pazarlamak için sosyal medyayı kullandığını ortaya çıkarmıĢtır. 

Katılımcılar sosyal medya pazarlamasının bir numaralı faydasının Ģirketlerine dikkat 

çekmek olduğunu söylemiĢtir(Hudson ve Hudson, 2010:193). 

2004 yılında üniversite öğrencileri tarafından kurulan Facebook‟un 

kullanıcıları üniversite öğrencilerini aĢmıĢtır ve buda reklamcılara daha geniĢ bir 

demografik hedef sunmaktadır.  

Twitter kullanıcıları 140 karakter kulllanarak akıllarında ne olduğunu 

yazmakatdır ve bu da birĢey almak konusunda ilgi gösterdiklerini yazdıkları anda 

Ģirketlerin üzerlerine atlamaları icin fırsat yaratmaktadır.  

Linkedin iĢ bazlı sosyal ağ sitesidir ve genellikle profesyoneller tarafından 

kullanılır. Kullanıcılar tanıdıkları ve güverenek iĢ yaptıkları kiĢilerin irtibat 

bilgilerini listeler. Bazı golf sahaları da linkedin‟e kayıt olmustur, bunlar arasında 

Florida‟daki Hilton Sandestin Beach Golf Resort & Spa ve Guney Carolina‟daki 

Kiawah Island Golf Resort vardır(Hudson ve Hudson, 2010:195).  

3.5.6. Pazar araĢtırması 

Ġnternet anketler için yeni yollar ortaya çıkarmıĢtır. Anket göndermek ve almak 

için iki ana seçenek email veya internettir. Çoğu eğlence ve seyahat Ģirketi sitelerini 

ziyaret eden kiĢilerle ilgili bilgi almak için sitelerine HTML anketler koymustur. 

Ġnternet pazarlama kampanyaları konusunda görüĢ toplamak için de kullanılır.  

AraĢtırmacılar hala online anketler konusunda deneme yapmaktadır ve online 

araĢtırmanın güçlü ve zayıf yanları konusunda kesin bir bilgi yoktur ancak hızı ve 

esnekliği iki büyük avantajı olarak görülmektedir(Hudson ve Hudson, 2010:195). 

Buna ek olarak internette gitgide büyüyen bir topluluğa ulaĢma potansiyeli 

vardır. Yazılı anketi alıp email veya internet uyumlu formata çeviren, online anketler 

yapan, otomatik olarak cevapları toplayan, bunları bir veritabnına ekleyen ve 

tanımlayıcı istatistikleri hesaplayan internet yazılımları vardır. Çok yoğun bir sitede 

bu yazılımı kullanarak kısa bir sürede yüzlerce cevap toplayabilirsiniz.  



 

 

127 

Bütün bunların yanında, golf turizminde tanıtım faaliyetlerini, diğer turizm 

faaliyetlerini diğer turizm çeĢitleriyle karĢılaĢtırıldığında daha az maliyetle 

gerçekleĢtirmek mümkündür. Çünkü, kulüpler aracılığıyla etkin bir bicimde 

örgütlenen golfçüler arasında yoğun bir bilgi akıĢı vardır. Bu da haberleĢme, tanıtma 

konusunda; maliyeti düĢürücü çok önemli bir faktör olmaktadır. Golf turizmine 

katılacak olan kitlenin bir diğer önemli özelliği de; üçüncü yaĢ grubundan olmasıdır. 

Tüketim gücü yüksek olan bu grubun giderek daha artan oranda ülke ekonomisine 

döviz girdisi sağlaması mümkün gözükmektedir. Gelir düzeyi yükseldikçe, kitle 

turizminden bireysel turizme geçildiği gözlenmektedir(Golf Magazin, 1992:11). 

3.6. Örnek Olarak Ġncelenen Gloria Golf Otelinde Pazarlama Amaçlı 

Halkla ĠliĢkiler Uygulaması  

Tezin uygulama bölümünde Özaltın Holdinge ait olan Gloria Golf Hotelin 

2010 sezonu pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler kampanyası incelenmiĢtir. Gloria Golf 

Hotel Pazarlama ve Kurumsal ĠletiĢim Sorumlusu Ayçe Zekioğlu ile yaptığımız 

görüĢmede aldığımız cevaplar doğultusunda Gloria Golf Otelinde pazarlama amaçlı 

halkla iliĢkiler çalıĢmaları Ģöyledir:  

Gloria Golf Oteli, Belek sahil Ģeridinde acı su mevkiindedir. Hava alanına 20 

dakika mesafededir. Hem otel konukları ve golf profesyonellerinin hem de golf 

meraklılarının tercih ettiği ünlü mimar Michel Gayon tarafından tasarlanan iki adet 

18 delikli Ģampiyona sahası ve bir adet 9 delikli akademi sahası ile Akdeniz Rivierası 

olarak adlandırılan bölgenin 45 deliğe sahip tek kulvarı olan Gloria Golf Clubtır. 

Gloria “Old” Golf Sahas› (18 delik, 72 Par, 6181 m) 

Gloria “New” Golf Sahas› (18 delik, 72 Par, 6239 m) 

Gloria Verde Golf Sahas› (9 Delik Verde, 36 Par, 2926 m) 

Kurum kültürü: Özaltın Holding inĢaat, tarım ve biliĢim sektöründe olduğu 

gibi, Gloria Hotels & Resorts ile de turizm sektöründe lider bir konuma gelmiĢtir. 

1997 yılında Gloria Golf Resort ile girilen sektörde, kiĢisel geliĢim odaklı ve sürekli 

devinim içindeki kurum politikaları ile desteklenen kalite standartları 
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uygulanmaktadır.  

          Konuklarıyla arasındaki iliĢkiyi bir nevi dostluk olarak gören Gloria Hotels & 

Resorts için misyon ve vizyon, hizmet amaçlı çizilmiĢ sınırlardan ziyade, her gün 

daha ileriye gitme hedefi için oluĢturulmuĢ bir haritadır. 

Misyon; yüksek kalite standartlarımız ve misafirlerimizin beklentileri 

dahilinde, ayrıcalıklı bir ortamda en iyi hizmeti sunmak.  

Vizyon; turizmin Türk ekonomisi ve Türkiye markası için öneminin bilinciyle 

hareket eden Gloria Hotels & Resorts, gerek tesisleĢme gerekse kaliteli insan gücüne 

yaptığı istikrarlı ve yenilikçi yatırımlara devam ederek kalitede süreklilik ve koĢulsuz 

misafir memnuniyeti odağı doğrultusunda hareket 

etmektedir(http://www.gloria.com.tr). 

1. Durum Analizi: Halkla iliĢkiler çalıĢmalarını kurum kendisi yapıyor. Gloria 

Golf Club zaten Türkiye‟de bir ilk olduğu için, Türkiye‟de golf kavramıyla 

özdeĢleĢmiĢ durumda. Gloria golf marka olak kendini ispatlamıĢ ve bilinen bir 

marka.   

2. Hedefler: Pazardaki yerini koruyup, Türkiye‟de ve Avrupa‟da A plus hedef 

kitleye ulaĢmak. Ürün ve marka gereksinimi oluĢturma ve geliĢtirme, markayı 

tanıtma ve hatırlatma yoluyla farkındalık sağlama, marka tutumu sağlama, marka 

bağlılığı sağlama. 

3. Strateji: Hedef kitleyi özendirebilen temel yararlar üzerine odaklanılıyor. 

Bu temel yarar hedef kitlenin alıĢtığı lüksü ve kendi yaĢam stillerini sürdürebilmeleri 

yanında kalite ve hizmetteki çeĢitliliketen oluĢuyor. Rakip markalardan farklı 

yararları, ek yararları hedef kitlelere duyuruluyor.  

Yapılan  çalıĢmalarda müĢteriyi markaya bağlamak için üyelik kartları, özel 

paketler, dönemsel avantajlar, CRM çalıĢmaları, yeni hizmetler sunulmaktadır. 

Hedef kitleye yönelik; Yalın, istikrarlı ve gerçekçi mesajlar oluĢturuluyor. 

Marka imajı oluĢturmada kullanılan mesajlar; Sade, Ģık, kaliteli, dingin, farklı. 

http://www.gloria.com.tr/
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4. Hedef Kitle: Gloria golf otelinin hedef kitlesi; Türkiye, Avrupa (özellikle 

Ġngiltere, Almanya ve Fransa) ve Rusya pazarlarında A plus golf severlerdir.  

Hedef kitlenin; yaĢam tarzları, satın alma davranıĢları ve eğlence anlayıĢları 

bilinmektedir. Hedef kitleye yönelik hazırlanan tüm mesajlarda buna göre 

hazırlanmaktadır. 

Potansiyel ve mevcut hedef  kitlenin, rasyonel ve duygusal beklentileri ; 

Rasyonel olarak hızlı servis ve satıĢta vaat edilenler; duygusal olarak tatilde tüm 

ihtiyaçlarının karĢılanması ve kendi yaĢam stillerini sürdürebilmeleri. 

Kampanyalarda bunlar vaad ediliyor ve pratikte de sağlanılıyor. 

Marka imajı oluĢturmada kullanılan mesajlar; Sade, Ģık, kaliteli, dingin, farklı. 

Otelin hedef kitleyi  etkileyen özellikleri ise yenilikler, öznel hizmet ve benzer 

statüdeki kiĢilerin(elit tabakanın) oteli tercih ediyor olması.  

Golf sporuna ilgiyi arttırmak için  yapılan çalıĢmalar ise golf sporunun herkes 

tarafından yapılabileceğine, sanıldığı kadar pahalı olmadığına ve ruhu dinlendirici 

etkisine vurgu yapılmaktadır. 

5. Taktikler: Gloria Golf Club zaten Türkiye‟de bir ilk olduğu için, 

Türkiye‟de golf kavramıyla özdeĢleĢmiĢ durumda… Gloria golf marka olak kendini 

ispatlamıĢ ve bilinen bir marka. Bilindik bir marka olduğu için kendilerini 

tanıtmaktan ziyade MPR çalıĢması yapıyorlar. 

 Mevcut ve potansiyel müĢterilere yönelik yapılan çalıĢmalar: Marka odaklı 

organizasyonlar, sponsorluk, vs ve bunların iletiĢim araçlarında yer alması ve  satın 

alma noktalarına tanıtım broĢürleri, katalog gibi tanıtım materyallerinin hepsine 

yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.  

Hedef kitleye; medya iliĢkileri, referanslar, WOM, deneyimleme, reklamlar ve 

fuarlar aracılığıyla ulaĢılmaktadır  ve hedef kitle de bunları göz önünde bulundurarak 

tercih yapmaktadır. 
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Basın; basına yönelik olarak, basın grubu gezileri düzenlenmekte ve Celebrity 

ağırlama(kaliteli ve özenli hizmet anlayıĢıyla ağırlama) yapılmaktadır. Önde gelen 

yöneticiler(Kamuoyu önderleri, finansal çevre ve yerel yönetciler vb.) için ise golf 

deneyimlemesi sağlanmaktadır. 

Basın Bildirileri ve Basın Toplantıları; Gloria golfte yapılan etkinliklerde, 

turnuvalarda, sosyal sorumluluk projelerinde basın düzenli olarak 

bilgilendirilmektedir, basın davet edilmektedir. Ek-3‟te bir basın bülteni örneği 

verilmiĢtir. 

Ġnceleme Yazıları, makaleler; hem uluslararsı hemde yerli basında yer almıĢtır. 

Ek-4‟te basında nasıl yer aldığına birkaç örnek verilmiĢtir.  

Seyahat Fuarları; Golfle ilgili ya da turizmle ilgili bütün fuarlara iĢtirak 

edilmektedir. 

 Etkinlik Sponsorlugu Ve Evsahipliği, birçok golf turnuvasına evsahipliği 

yapılmaktadır. Türkiye‟deki golf kulüplerinin yaptığı turnuvalar olduğu gibi 

uluslararsı turnuvalar da olmaktadır. 

Ev sahibi olduğu uluslararası turnuvaların bazıları: 

12.12.1998 European Seniors Tour Beko Classic 

12.12.1999 European Seniors Tour Qualifying School 

02.01.2000 Gloria Millenium Golf Tournament 

07.05.2000 European Seniors Tour Beko Classic 

05.05.2001 European Seniors Tour Beko Classic 

18.06.2001 E.G.A. European Mid Amateur Championship 

26.11.2005 World Golfers Championship 

23.05.2007 European Seniors Tour Gloria Classic 
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Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan 2012 Dünya Golf 

ġampiyonası Belek‟te yapılacak ve Gloria Golf Club ev sahipliği yapacak. Dünya 

golf Ģampiyonası iki yılda bir farklı bir ülkede yapılıyor. ġampiyonaya yüze yakın 

ülke katılıyor, her ülkenin 3 bayan, 3 erkek sporcudan oluĢan takımları oluyor. 

Birçok yabancı televizyon kanalı Ģampiyonayı canlı yayınlayacak.   

 Yayınlar; yıllık raporlar, broĢürler, firma bildirileri hazırlanıp kurumun web 

sayfasında, satın alma noktalarında ve diğer iletiĢim araçlarıyla hedef kitleye 

ulaĢması sağlanmaktadır. 

Ödül Kazanmak Veya Sponsor Olmak; Gloria Golf, açıldığı tarihten itibaren 

yurt içinden ve yurt dıĢından bir çok ödül almıĢtır. 

2009 ve 2010 yıllarında misafir değerlendirmelerine göre en yüksek 

standartlarda hizmet sunan ve en kaliteli konaklama olanaklarına sahip otellere 

verilen Thomas Cook UK-Award Of Excellence ödülünü almaya hak kazanmıĢtır. 

Özaltın Otel ĠĢletmeleri - Gloria Hotels & Resorts, SGK‟ya en çok prim 

ödeyen firma kategorisinde 2. sırada yer alarak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından ödüle layık görülmüĢtür. Gloria Hotels&Resorts‟un sosyal güvenlik 

konusuna verdiği önemin göstergesi niteliğini taĢımaktadır. 

Gloria Hotels,  dünyadaki en çevreci 100 otel arasında yerini aldı. Dünyanın en 

büyük tur operatörlerinden biri olan olan TUI‟nin her yıl düzenlediği TUI Çevre 

ġampiyonluğu Ödülü için; çevre dostu ürünlerin kullanılması, olası orman 

yangınlarına müdahale etmek amacıyla gerekli teçhizatların bulunması, yenilenebilir 

enerji kaynaklarından faydalanılıyor olması, elektrik, su tüketim değerleri ve çevre 

politikaları gibi çok sayıda kriter göz önünde bulunduruluyor. Gloria Hotels daha 

önce de, Avrupa‟da misafir memnuniyetine gösterdiği özenle öne çıkan otellere 

verilen “TUI Holly Award 2010” ödülünü almıĢtı. 
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Award for Excellence 2010 - Gloria Serenity Resort Thomas Cook 

Award for Excellence 2009 - Gloria Verde Resort Thomas Cook 

 Quality Award for Hospitality Excellence www.tophotels.ru 

Worlds Best 100 Hotels Tui Holly 

Travel Awards Golf Journal 

Blue Flag TURÇEV / FEE 

Spa & Wellness Europan Certificate German Audit Institute 

Travelife Gold Award for Sustainable Tourism Thomas Cook 

Green Planet KUONI 

Responsible Tourism Thomas Cook 

Hotel Award Gulet 

Neckermann Primo Neckermann 

The Distinguished Status The Finest Golf Resort 

Collection 

Relais du Golf Officially Recommended Hotels of  

the PGA of Europe Member of "Finest Golf Resorts 

Collection" 

The Finest Golf Resort 

Collection 

Greatest Golf Resorts of the World IAGTO The Best Golf 

Resort in Europe 

http://www.tophotels.ru/
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Tablo-12: Gloria Golf Oteli‟nin aldığı ödüllerin birkısmı. 

Golf oteli olarak sporun baĢka bir dalı olan ve hedef kitlesinin en çok 

bulunduğu Almanya‟da basketbol ligi takımlarından bir takıma isim hakkı sponsoru 

olmuĢtur: Gloria Giants Düsseldorf 

(http://www.gloria.com.tr/tr/GloriaGiantsDusseldorf.aspx). 

Sosyal Sorumluluk ÇalıĢmaları: Toplumsal sorumluluğu kurum kültürünün 

bir parçası olarak konumlandıran Gloria Hotels & Resorts, bu yöndeki çalıĢmalarını 

planlarken, sürdürülebilirlik ilkesini temel odak olarak görmektedir. 

Çevre, eğitim, sanat ve sosyal yardımlaĢma projelerini iĢ süreçlerine entegre ederek 

çalıĢmaktalar(http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/SocialResponsibility.aspx ).  

Çevre;  “Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur.” Sloganı çerçevesinde 

hareket etmektedirler. Web sayfalarında çevreye verdikleri önemi Ģöyle sıralamıĢlar: 

Gloria Hotels & Resorts; Çevreye saygılıdır. Farklı bitki ve hayvan türlerini 

bünyesinde barındırır ve korur. YaĢam ve üreme bandı içerisinde olduğu Caretta 

Caretta kaplumbağalarını korur. Gloria Golf Club‟daki gölde balıklar için doğal 

ortam sağlar. Golf sahası ve bahçelerde damlama su sistemiyle sulama yaparak su ve 

elektrik tasarrufu yapar. Sahilde ve odalarda tasarruflu havlu kullanımıyla ilgili 

uygulamalar hazırlar. Dezenfeksiyon için doğaya zararlı klor kimyasalının yerine, 

ozonla dezenfeksiyonu tercih eder. Tasarruflu ampul ve LED aydınlatma sistemi 

kullanır. Orman yangını riskine karĢı, bünyesinde tam donanımlı 2 adet itfaiye 

aracını hazır tutar. Gogi Çocuk Kulübü‟nde doğayı tanıtıcı ve çevre bilincini 

geliĢtirici faaliyetler düzenler. 

Gloria Hatıra Ormanı; Gloria Hotels & Resorts, misafirleri ve iĢ partnerleri 

adına tesis sınırları içerisinde belirlenen alanlarda ve Kızıllı/BaĢköy‟deki Gloria 

Hatıra Ormanı‟nda ağaç yetiĢtirir.  

Trophee Client Jet Tours 

http://www.gloria.com.tr/tr/GloriaGiantsDusseldorf.aspx
http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/SocialResponsibility.aspx
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Eğitim; Akdeniz Üniversitesi Nuri Özaltın Örnek Otel ve Amfisi; Akdeniz 

Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‟na bağlı Örnek Otel ve 

Amfi, Özaltın ĠnĢaat tarafından yapılarak, kullanılmaya hazır halde üniversiteye 

teslim edilmiĢtir.  

Nuri Özaltın 75. Yıl Ġlköğretim Okulu – Arhavi, Artvin; Artvin‟in Arhavi 

ilçesinde bulunan ve 1998 – 1999 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren “Nuri 

Özaltın 75. Yıl Ġlköğretim Okulu” nda BiliĢim Sınıfı, Fen ve Teknoloji Laboratuarı, 

kütüphane, ana sınıfı, çok amaçlı salon ve 12 derslik bulunmaktadır.  

Nuri Özaltın Ġlköğretim Okulu – Karakoçan, Elazığ; Elazığ‟ın Karakoçan 

ilçesinde bulunan ve 1999 – 2000 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren “Nuri 

Özaltın Ġlköğretim Okulu”nda BiliĢim Teknoloji Sınıfı, Sosyal Bilgiler Sınıfı, Fen ve 

Teknoloji Laboratuarı, Müzik Dersliği, Ana Sınıfı ve 12 derslik bulunmaktadır. 

Nuri Özaltın Ġlköğretim Okulu – Genç, Bingöl; Bingöl‟ün Genç ilçesinde 

bulunan ve 2000 – 2001 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren “Nuri Özaltın 

Ġlköğretim Okulu”nda biliĢim sınıfı, fen ve teknoloji laboratuarı, kütüphane, ana 

sınıfı, çok amaçlı salon ve 12 derslik bulunmaktadır 

Sanat; Gloria Hotels & Resorts GLORIART projesiyle, resim, heykel, seramik 

ve mozaik gibi güzel sanatların tüm dallarında çalıĢan sanatçıların kiĢisel ve karma 

sergilerine ev sahipliği yaparak, eserlerini uluslararası sanat ortamında sunmalarına 

katkı sağlamaktadır. Satılan eserden elde edilen gelirin Gloria Hotels & Resorts 

yönetimi ve sanatçı tarafından belirlenecek oranı Türkiye Özel Sporcular Derneği‟ne 

bağıĢlanmaktadır(http://www.soturkiye.org.tr/hakkimizda), 

(http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx).  

Golf Dersi;Golf sporuna genç oyuncular kazandırmak amacıyla, Serik‟te 

yaĢayan gönüllü ailelerin çocuklarına Gloria Golf Club‟ta her türlü golf malzemesi 

desteği sağlanarak ücretsiz golf dersi verilmektedir.  

Geleneksel Gloria 23 Nisan Çocuk Festivali; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı tüm çalıĢanlarımızın çocukları ve Antalya Çocuk Esirgeme 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/EvolutionXp/Local%20Settings/Temp/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/www.soturkiye.org.tr/hakkimizda)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/EvolutionXp/Local%20Settings/Temp/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/www.soturkiye.org.tr/hakkimizda)
http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx
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Kurumu‟ndan davetli olarak gelen çocuklarla gelenekselleĢen “Bizim Çocuklarımız” 

etkinliği çerçevesinde kutlanmaktadır.  

Kimsesiz Hayvanlar Yararına Düzenlenen Piyano Resitali; Gloria Hotels & 

Resorts sahipsiz hayvanlar yararına veteriner Ece Balkan tarafından 29 Nisan 

2010‟de AKM Aspendos Sahnesi‟nde düzenlediği piyano resitaline destek vermiĢtir.  

Kızılay’a Kan BağıĢı; Gloria Hotels & Resorts çalıĢanları periyodik olarak 

Kızılay‟a kan bağıĢı yapmaktadır 

6. Mesaj Kanalları 

Acenteler aracılıyıla ve de tüm golf severler düĢünülerek diğer mesaj kanalları 

kullanılarak mesajlar iletmeye çalıĢılmakta. 

Turizmle ve golfle ilgili tüm fuarlara iĢtirak edilmektedir 

Hedef kitle satın alma karar sürecinde marka mesajlarını; Turizm dergileri, 

golfle ilgili dergiler, gazeteler, televizyon ve en önemlisi de intenet aracılığıyla 

alıyorlar. Satın alma noktalarında ise tur operatörleri etkili olmaktadır. 

Ġnternette, kurumun veb sayfası ve sosyal medyada aktif olarak 

kullanılmaktadır: 

Twitter’da; Gloria Hotels & Resorts‟u Twitter‟da  hizmetler, etkinlik haberleri 

ve yeniliklerden haberler vermek amacıyla kullanılmakta 

(www.twitter.com/GloriaHotels). 

Facebook’ta; Facebook, hizmetler, etkinlik haberleri ve yeniliklerden haberler 

vermek amacıyla kullanılmakta (www.facebook.com/GloriaHotels).  

Flickr’da; Gloria Hotels & Resorts‟ün tatil ruhunu yansıtan en güzel 

fotoğraflarını Flickr‟da paylaĢmaktadır 

(http://www.flickr.com/photos/GloriaHotelsResorts).  

http://www.twitter.com/GloriaHotels).
http://www.facebook.com/GloriaHotels).
http://www.flickr.com/photos/GloriaHotelsResorts).
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 Friendfeed’de; Gloria Hotels & Resorts hakkında yapılan yorumları görmek 

ve yorum yapmak için Friendfeed ziyaret 

edilebilir(www.friendfeed.com/GloriaHotels).  

YouTube ve Vimeo’da, paylaĢılan videolar sayesinde GloriaGolf ile ilgili 

hatıralarınızı canlandırabilir ya da burada geçireceğiniz zamanlarla ilgili fikir 

edinebilirsiniz(www.youtube.com/GloriaHotels)(www.vimeo.com/GloriaHotels). 

7. Sonuçlar 

Kampanyalar neticesi otelin doluluk oranına göre değerlendiriliyor. Doluluk 

oranları her sezon son derece yüksek. Kampanya sonunda hedeflenen kiĢilere 

ulaĢılmıĢtır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

http://www.friendfeed.com/GloriaHotels).
http://(www.youtube.com/GloriaHotels
http://www.vimeo.com/GloriaHotels
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Teknoloji ve ekonomideki hızlı geliĢmeye paralel olarak sosyal yaĢamda 

yaĢanan hızlı geliĢmeler neticesinde hem sosyal yaĢamda hem de teknik alanda 

karĢımıza birbirinin aynı prototipler çıkmaktadır. Bu prototipler diğerlerinden nasıl 

farklı olabilir, ya da nasıl farklı algılanabilir? Kurumlar ürünlerini ve hizmetlerini  

pazarlayamazlarsa yaĢayamazlar. Kurumun, ürünlerini kaliteli olduğunu 

söylemesinden çok, tüketicilerin o ürünü kaliteli olarak algılaması önemlidir. 

Farklılıkları önemlidir. 

 Pazarlama profesyönelleri doğru reklam ve tutundurma ile doğru ürünü doğru 

insanlara, doğru zamanda ve doğru yerde ulaĢtırma ile ilgiliydiler. Günümüzde ise 

zamanlarının büyük bir kısmını yerel yöneticiler, tüketici hakları savunucuları, 

çevreciler, politik aktivistler, kanun koyucular ve hükümet yetkilileriyle iletiĢime 

ayırmaktadırlar(Haris ve Whalen, 2009:34). Artık salt pazarlamanın zamanı 

geçmiĢtir, merkezde insan vardır. Sadece tüketicilerde değil tüketici olmayan hedef 

kitlelerle iletiĢimde önemlidir. BütünleĢik pazarlama iletiĢimine doğru kayıĢ vardır.  

Halkla iliĢkilerin bütünleĢik pazalama iletiĢimi içinde önemi büyüktür, iliĢki inĢaası 

zaten halkla iliĢkilerin alanıdır. Halkla iliĢkiler bütünleĢik pazarlama iletiĢimi için 

gereklidir çünkü birinci bölümde değinildiği gibi reklam mesajları fazla inandırıcı 

bulunmamaktadır. Promosyonlar maliyetlidir. Bunlarda pazarlama amaçlı halkla 

iliĢkileri önemli kılmıĢtır.  

Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, ürün markası ve onun hedef kitlesine 

odaklıdır. Amacı haber medyası gibi tüketicileri etkileyen iletiĢim araçlarından 

faydalanmaktır. Aynı zamanda marka ve özellikleri hakkında haberler oluĢturarak 

ağızdan ağza(fısıltı) pazarlama sağlar. Ürünü tanıtmak için özel etkinlikler 

düzenlemek, markayı iyi nedenlerle örtüĢtürerek marka ile ilgiliyi niyet oluĢturmak, 

hedef kitle ile ürün markası arası iliĢki kurarak fakındalık sağlayıp satıĢ arttırmaktır. 

Bunun için sponsorluklar, fuarlar, ödüller, medya gezileri, ücretsiz danıĢma hatları, 

fan kulüpleri, sergiler, büyük açılıĢlar, haber bültenleri, ürün yerlĢtirme, kamu 

yararına projeler, çeĢitli etkinlikler, reklamlar, web siteleri…en büyük silahlarıdır.   
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Sporun gücü bir sembolden fazladır. Spor uluslararası ve günlük yaĢamın bir 

parçasıdır. Sporun halkla iliĢkiler için de önemi büyüktür. Spor, halkla iliĢkilerin 

taktik amaçlı kullanılabileceği en iyi enstrümanlardan biridir, hatta spor 

sponsorluklarınıda düĢününce en önemlisidir de diyebiliriz.   

Dünya turizm örgütünün 2020 yılı için yapmıĢ olduğu değerlendimelere göre 

geleneksel anlamda deniz-kum-güneĢ turizminden alternatif turizm çeĢitlerine doğru 

kayma yaĢanacaktır. Bu çeĢitli spor dallarında kendisini göstermektedir. Golf sporu 

da ilk sıralarda yer almaktadır. Golf turizmi sayesinde turizm faaliyetlerinde 

çeĢitlilik, turizm sezonunun uzatılması, turistlerin daha uzun süreli kalması, daha 

fazla para harcayan ve kaliteli turistin gelmesi sağlanmıĢtır. Belek bölgesinin 

ikliminden dolayı golf turistleri ölü sezon olarak görülen kıĢ döneminde de bu 

bölgeyi tercih etmektedirler. Diğer otellerin çoğu kıĢ sezonunda kapanırken golf 

otelleri yaklaĢık %50‟lik doluluk oranıyla hizmet vermektedir.  

Turizmde ideal turist, gelince uzun sure kalan, çok para harcayan, devamlı 

kaliteli ziyaretçilerdir. Bunlar golf turistinin özellikleridir. Önceki bölümler de 

yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki golf turisti hem sosyo-kültürel olarak hem de 

ekonomik olarak belli standartların üzerindeki insanlardır. Yine araĢtırmalar 

göstermiĢtir ki golf turisti kalite ve hizmete paradan daha çok önem vermektedir.   

Golf turizminde Belek bölgesinin rakibi Kuzey Afrika ülkeleri, Ġspanya, 

Portekiz ve Fransadır. Hedef kitlesi ise Avrupalı golf turistleridir. Mesafeden dolayı 

Amerikalı ve Japon golf severler tarafından tercih edilmemektedir. . 

Golf turistinin karakteristik özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak 

pazarlama amaçlı halkla iliĢkilerin en güzel uygulandığı hedef kitlelerden biri 

sayılabilir. Golfle ilgili dergileri, programları ve web sayfalarını takip ederler ve 

özellikle web sayfalarında yorumlarda bulunarak birbirlerini yönlendirmektedirler. 

Tez çalıĢmasının birinci bölümünde öncelikle halkla iliĢkiler incelenmiĢ, 

sonrasında pazarlama ve halkla iliĢkiler arası iliĢki, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, 

son olarak da pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, sırasıyla geliĢimi, amaçları,  hedef 

kitleleri ve temel araçları Ģeklinde çeĢitli boyutlarıyla ele alınmıĢtır. Ġkinci bölümde 
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ise turizm, golf  turizmi, golf turistlerinin karakteristik özellikleri ve Belek 

bölgesindeki golf turizmi ele alınmıĢtır. Son bölümde ise, Belek bölgesindeki Gloria 

Golf Oteli‟nde gerçekleĢtirilen  pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler programı analiz 

edilip, bir uygulama örneği olarak değerlendirilmektedir. 

Örnek olarak alınan Gloria Golf Oteli, bünyesinde bulundurduğu 3 adet 

uluslararası standarlardaki golf sahasıyla, golf severlerin yada golfe ilgi duyanların 

spor yapma motivasyonlarını harekete geçirmektedir. Spor yapma motivasyonlarına 

bakılınca, hareketlilik(mobility), sosyalleĢme(sociability) ve benzeme(mimenis) 

duygularıyla spor yaptıkları görülmektedir(Mehus, 2005:335 Aktaran: AltunbaĢ, 

2008: 36,37). Golf sporunda da aynı durum sözkonusudur. Sosyal yaĢamın 

hareketliliği, sağlık sorunlarındaki artıĢ, insan ömrünün uzaması gibi nedenlerle aktif 

olarak spor yapanların sayısı her geçen gün artmaktadır. YetmiĢ yaĢını geçmiĢ bir 

insan futbol ya da benzeri bir sporu yapamaz yapsa da hemen tıkanır fakat aynı insan 

saatlerce golf oynayabilir. Golf, kariyer içinde önemlidir. Daha önceki bölümlerde 

değinildiği gibi bazıları yalnızca kariyeri için golf oynuyor. Dünya üzerinde atmıĢ 

milyondan fazla insan golf oynuyor. Bu da büyük bir pazar. 

Golria Golf‟te yapılan pazarlama amaçlı halkla iliĢkilere gelince: 

Bünyesinde golf sahaları olan bir otelin kullanabileceği en büyük pazarlama 

amaçlı halkla iliĢkiler silahı; (etkinliklere ev sahipliği yapmak) golf turnuvalarına ev 

sahiliği yapmaktır diyebiliriz. Gloria Golf Oteli, 1998‟den itibaren birçok uluslar 

arası ve bölgesel golf kulüplerinin turnuvalarına ev sahipliği yapmıĢtır. Bütün bunlar 

golf severlerin takip ettiği (yerli ve yabancı) dergiler ve web sayfalarında yer 

almıĢtır. Bu özelliği iyi değerlendirmiĢtir.  

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan 2012 Dünya Golf 

ġampiyonası Belek‟te yapılacak ve Gloria Golf Club ev sahipliği yapacak. Haber 

bültenlerinde yer olacak, Ģampiyonayı birçok ülke canlı olarak yayınlanacak. 

Türkiye‟deki televizyonlarda golfe özel spor programı yok fakat birçok Avrupa 

ülkesinde, Japonya‟da ve Amerika‟da var ve bunların sıkı takipçileri var. 
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Basın gezileri ve ağırlamaları sayesinde golf severlerin ve golfe ilgi duyanların 

takip ettiği, yerli ve yabancı dergilerde, gazetelerde yer almıĢlardır. Özel sayılar 

çıkmıĢtır. 

Ġnternet etkin olarak kullanılmaktadır. Sosyal paylaĢım siteleri aktif olarak 

kullanılmakta. Aldığı ödüller kurumun web sayfasında yer almaktadır. 

Golfle ilgili ya da turizmle ilgili uluslararası bütün fuarlara katılım 

sağlanmaktadır. 

Golf oteli olarak sporun baĢka bir dalı olan ve hedef kitlesinin en çok 

bulunduğu Almanya‟da basketbol ligi takımlarından bir takıma isim hakkı sponsoru 

olmuĢtur: Gloria Giants Düsseldorf. 

Sosyal sorumluluk prejelerinde yer almıĢtır bunu basınla paylaĢmıĢtır. 

Bütün bunlar neticesinde istenilen farkındalık sağlanmıĢ ve satıĢlar artmıĢtır. 

Alanında dünyanın sayılı otellerinden birisi olmuĢtur. 

Sonuç olarak; pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, bir etkinlikle-öyküyle, 

zamanında, doğru bilgi vererek ve inandırıcı yöntemlerle kurumların hedef 

kitlelerine ulaĢmasını sağlar. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler, kurumlarla hedef 

kitleler arasında bağlar köprüler kurar, hedef kitleden aldığı geri bildirimleri iyi 

değerlendirir. Hedef kitlesinin bildiği güvendiği kurumlarla iĢ yapmak istediğini bilir 

ve kurumlarla, kurumların ürünleriyle hedef kitlesinin beklentilerini iliĢkilendirir. 

Pazarlama amaçlı Halkla iliĢkiler, hedef kitlesine doğru, güvenilir ve düzenli bilgiler 

aktarır. Hedef kitlesinin hassas olduğu konularda(çevre, eğitim vb.) sponsorluk gibi 

etkinliklerle markaya farkındalık katar. Pazarlama amaçlı halkla iliĢkiler bütünleĢik 

pazarlama iletiĢiminin en önemli aktörü olarak yerini sağlamlaĢtırmıĢtır.  
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Ek-1 SORULAR: 

GLORIA GOLF MPR - MPR STRATEJĠK PLANI 

1.AġAMA: MEVCUT DURUM  

1- SatıĢ verileri nelerdir, mevcut durum nedir? Neler hedefleniyor? 

2- Potansiyel ve mevcut hedef pazarınız kimlerdir, yaĢam tarzları nelerdir, nasıl 

düĢünürler, ürünü yaĢamlarına nasıl uyar? 

3- Potansiyel ve mevcut hedef pazarın üründen rasyonel ve duygusal 

beklentileri nelerdir ve neleri bilmek isterler? 

4- Mesaj ileteceğimiz temas noktaları nelerdir? 

5- Hedef kitleyi neler heyecanlandırabilir, kimler veya neler onlar üzerinde 

olumlu etkiye sahiptir? 

6- Marka imajı oluĢturmada hangi etkin mesajları kullandınız? 

7- Satın alma karar sürecinde marka mesajlarını nereden ve kimden alıyorlar? 

8- Golf sporuna ilgiyi arttırmak için ne gibi çalıĢmalar yapıyorsunuz? 

9- Yapılan bu çalıĢmalarda müĢteriyi markaya bağlamak için ekstra neler 

yapıyorsunuz? 

10- Golf Sporu denince GLORIA GOLF'un akla gelmesi için ne gibi çalıĢmalar 

yapıyorsunuz?(Sponsorluk, PR covarage, köĢe yazıları...) 

11- Markanın bilinirliğini arttırıcı sponsorluk, makaleler, sosyal sorumluluk 

kampanyaları, v.b. çalıĢmalar yapılıyor mu? 

2. AġAMA: PLANLAMA PROGRAMLAMA AġAMASINDA 

12- Hedefleriniz nelerdir? 
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13- Hedef grupları kimlerdir, Haklarında neler biliyorsunuz? 

14- Bu gruplarla nasıl iletiĢim kuruyorsunuz? 

15- Nasıl ikna etmeye çalıĢıyorsunuz, (hangi söylemleri kullanıyorsunuz?)? 

16- Markaya iliĢkin tutum oluĢturma ve mevcut müĢteri tutumunu korumak 

için ve hedef pazardaki kamu önderleri, siyasi kurumlar, basın, kamu kurumları, 

finansal çevre ile ilgili nasıl çalıĢmalar yapılıyor? 

17- Marka bağlılığı sağlamak için ne gibi çalıĢmalar yapılıyor? 

18- Basına yönelik ne gibi çalıĢmalar yapıyorsunuz?(Basın gezileri, bildiriler, 

bültenler gibi) 

19- Kamuoyu önderleri, genel halk, baskı gurupları gibi hedef kitleye ne tür 

çalıĢmalar yapıyorsunuz? 

20- Mevcut ve potansiyel müĢterilere yönelik yapılan çalıĢmalar( Marka odaklı 

organizasyonlar, sponsorluk, vs ve bunların yer alması, satınalma noktalarına tanıtım 

broĢürleri, katalog gibi tanıtım materyalleri) ? 

3.AġAMA: FAALĠYET VE ĠLETĠġĠM 

21- Mevcut müĢterilere ya da müĢteri potansiyeli olan gruplara ulaĢmak için 

hangi yöntemler kullanılıyor? 

22- Kendiniz mi Halkla iliĢkiler çalıĢması yapıyorsunuz, yoksa dıĢarıdan mı bir 

PR firmasıyla mı çalıĢıyorsunuz? 

23- Finansal kitleye, çalıĢanlara ne tür çalıĢmalar yapılıyor? 

4. AġAMA: DEĞERLENDĠRME 

24- Doğru kiĢilere ulaĢılmıĢ mıdır? 

25- MüĢteri sayısında artıĢ gözlemlenmiĢ midir? 

26- Değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? 
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EK-2: 2010 kampanyası outdoor örneği: 

 
(http://www.gloria.com.tr) 

 

EK-3 Basın bülteni örneği: 

6.10.2010 

Türkiye Amatör Açık Golf ġampiyonası (Turkish Open) Gloria Golf Clup Ev 

Sahipliğinde Düzenlendi…  

9.Türkiye Amatör Açık Golf ġampiyonası, erkeklerde Finlandiyalı Miro 

Veijalainen, bayanlarda Alman Antonia Scherer Ģampiyonluğu ile sonuçlandı. 

Türkiye‟nin en önemli ve prestijli golf organizasyonlarından biri olan Türkiye 

Amatör Açık Golf ġampiyonası (Turkish Open) 23-26 Eylül 2010 tarihleri arasında 

Gloria Golf Club‟da düzenlendi. Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 

Ģampiyonaya 22 ülkeden 121 amatör oyuncu katıldı.  

Gloria Golf Club'da düzenlenen ödül töreninde Ģampiyonların kupaları Türkiye Golf 

Federasyonu BaĢkanı Ahmet Ağaoğlu ve Özaltın Holding Ceo'su Nuri Özaltın 

tarafından verildi(http://www.gloria.com.tr).  
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Ek-4: Basında Gloria golf: 

28.03.2011 Hürriyet Gazetesi. (http://www.gloria.com.tr) 
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1.3.20011 Golf Dünyası(http://www.gloria.com.tr) 

07500 Belek / Antalya / TÜRK‹YE 
Telefon 
+90 242 710 06 00 
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Faks 
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+90 242 7(http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx). 
(http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx).10 06 33RAfffffffaa 
Internetaaaaaa 
www.gloria.com.tr 
E-
Mail

 
info@gloria.com.tr 
Genel Bilgiler 
Para Birimi 

TL 
Euro(http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx). 

http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx
http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx
http://www.gloria.com.tr/tr/Corporate/GloriArt.aspx
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USD

 
‹klim 

Akdeniz ‹klimiGggggg 

Golf sahası(Betüyab). 

 


