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Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
“MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU” PROGRAMI 15-18 EKİM
2014 SANDIKLI TERMAL PARK OTEL
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
1.OTURUM (TOROS 1 SALONU) 13:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Mehmet SARIIŞIK
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR - Öğr. Gör. Türker GÖKSEL – Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAHRAMAN
Sandıklı’nın Marka Konumlandırılması Ve Marka Değerinin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Öğr. Gör. Mehmet Akif ÇAKIRER - Öğr.Gör.Mehmet KÖKSU
Marka Şehir Olma Stratejisi Ve Sandıklı İçin Uygulanabilir Marka Stratejileri
Doç. Dr. Yusuf KARACA - Öğr. Gör.Yunus YILAN
Kentin Marka İmajını Oluşturmada Halkın Rolü: Sandıklı İlçesi Örneği
Arş. Gör. Nur ÖZER CANARSLAN - Doç.Dr.Gülfidan BARIŞ
Şehirlerin Markalaşma Sürecinde, Marka İmajı Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sandıklı İlçesi
Örneği
TARTIŞMA 15:15 – 15:30
ARA 15:30 – 15:45
2.OTURUM (BİLGİ 2 TOPLANTI SALONU) 15:45 – 17:45
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
Hüseyin Alper AKIN
Kentsel Pazarlama Sürecinde Kentlerin Kimlik Arayışı: Güçlü Bir Kent Markası Yaratılması Yolunda
Atılması Gereken Stratejik Adımları
Doç.Dr.Serpil AĞCAKAYA – Uzm.Yrd.Naif Fıratcan ÇINAR
Kentleşme Sürecinde Marka Kent Algısı Ve Sandıklı
Arş.Gör.Esra KUT
Marka Kent Olma Yolunda Cıttaslow Felsefesi İle Bütünleşmesi Düşünülen Sandıklı
Öğr.Gör.Mehmet Akif ÇAKIRER - Öğr.Gör.Mehmet KÖKSU
Benchmarkıng Yönetim Tekniğinin Şehir Markalaşmasında Önemi Ve Sandıklı İlçesinde
Uygulanabilirliği
TARTIŞMA 17:30 – 17:45
AKŞAM YEMEĞİ 19:00 – 20:00
SANDIKLI YAREN GECESİ 20:30
ÖZEL OTURUM (TOROS 2 SALONU) 15:45 – 17:45
OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr.Mustafa SANDIKÇI
Mustafa ÖZER
Sandıklı'da İnanç Turizmi
Ali Osman KARAKUŞ
Yunus Emre Ve Tapduk Emre Sandıklı’dadır
Doç.Dr.İrfan KALAYCI
Aziz Aberkios Ya Da ‘İktisatçı’ Aberkios
Ekrem ÇAVUŞ
Turizm ‘de Çeşitliliğin Önemi
Öğr.Gör.Nursel ÇİTİL
Yerel Markalaşmaya Hukuki Yaklaşım
Öğr.Gör.Zafer ÇAĞLAR - Yrd.Doç.Dr.Nedret ÇAĞLAR
Bir Emegin Öyküsü: Sandıklı Leblebisi
TARTIŞMA 17:30 – 17:45
AKŞAM YEMEĞİ 19:00 – 20:00
SANDIKLI YAREN GECESİ 20:30
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17 EKİM 2014 CUMA
3.OTURUM (TOROS 1 SALONU) 09:00 – 10:30
OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr.Sabri ÇELİK
Doç.Dr.Sebine NİMETZADE - Doç.Dr.Hormet CAVADOVA - Doç.Dr.Sabira NİMETZADE
Sandıklı Və Abşeron İlçeleri: Ortak Ve Farklı Gelenekler
Doç.Dr.Barış TAŞ
Sandıklı İlçesinde Haşhaş Tarımı
Öğr.Yusuf Ziya ZEYBEK - Doç.Dr.Barış TAŞ
Sandıklı İlçesinde Örtü Altı Topraksız Tarım Uygulamaları
Doç.Dr.M.Nuri DOLMAZ
İç Batı Anadolu’daki Sismik Olmayan Zon İle Sandıklı’nın Jeotermal Yapısı Arasındaki İlişki
Mustafa AFŞİN-Ayşen DAVRAZ-Fatma AKSEVER-Zehra KARAKAŞ-M. Ali HINIS-Nergis
ERDOĞAN-Hatice GÜRDAL
Hüdai (Sandıklı) Jeotermal Alanında Jeotermal Enerji Kullanımının Dünü, Bugünü Ve Geleceği
TARTIŞMA 10:15 – 10:30
ARA 10:30 – 10:45
4.OTURUM (BİLGİ 2 SALONU) 10:45 – 12:15
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
Doç.Dr.Sebine NİMETZADE - Doç.Dr.Hormet CAVADOVA - Doç.Dr.Sabira NİMETZADE
Marka Kentlerde Turizm Gelişmesini Koşullandıran Faktörler
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SANDIKCI - Arş.Gör.Hüseyin PAMUKÇU
Sandıklı’da Turizm Teşvikleri Ve Şehre Katkıları
Yrd.Doç.Dr.Koray GÜRPINAR - Öğr.Gör.Fatma ÖZDEMİR
Bir Turizm Destinasyonu Olarak Sandıklı Algısı
Prof.Dr.Atilla AKBABA
Destinasyon Geliştirme Ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri: Sandıklı Üzerine Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZALTIN - Alicem AKTAŞ-Mehmet ÖZŞAHİN
Doğal Ve Kültürel Kaynak Değerlerin Turistik Ürün Biçiminde Pazarlanması: Frig Vadileri
Ultramaratonu ve Frig Vadileri Bisiklet Turu Örnekleri'nin Sandıklı Kentinin Markalaşmasına Olası
Etkisi
TARTIŞMA 12:00 – 12:15
ÖĞLE YEMEĞİ 12:30 – 13:30
5.OTURUM (TOROS 1 SALONU) 13:30 – 15:30
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Erkan AKAR
Yrd.Doç.Dr. Sibel SÜ ERÖZ - Öğr.Gör.Nuray AKYÜZ - Öğr. Gör. Gizem ÖZGÜREL
Sandıklı İlçesi’nin Turizm Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Hümeyra TÖRE BAŞAT – Öğr. Gör. Tuba VURAL
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sakin Şehir (Cittaslow) Kavramı: Sandıklı’nın Sakin Şehir
(Cittaslow) Olma Potansiyelinin Yerel Yöneticiler Tarafından Değerlendirilmesi
Tuncer CAN - Yrd.Doç.Dr.Koray GÜRPINAR
Termal Turizmde Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Müşteri Şikâyetlerinin Önemi Ve Sandıklı
Örneği
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SANDIKÇI - Yrd.Doç.Dr.Sabri ÇELİK - Arş.Gör.Önder YAYLA
Sandıklı’nın Kongre Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Ramazan GÖKBUNAR - Doç.Dr.Turan GÜNDÜZ
Yaşlı Bakım Hizmetleri Ve Sağlık Turizm Markası Olarak Sandıklı
Arş.Gör.Gülfiz Ergin DEMİRDAĞ - Arş.Gör.Ahmet DEMİRDAĞ
İşletme Yöneticilerinin Girişimci Davranış Yönelimi: Sandıklı İlçesi'nde Bir Araştırma
TARTIŞMA 15:15 – 15:30
ARA 15:30 – 15:45
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6.OTURUM (BİLGİ 2 TOPLANTI SALONU) 15:45 – 17:45
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr.Veysel AĞCA
Hakan AKÇA
Sandıklı'da Kültür Turizmi Potansiyeli
Öğr.Gör.Ersin IRK - Öğr.Gör.Mesut ARDIÇ - Öğr.Gör.Mustafa ÇOLAK
Sandıklı'da Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İlçe Ekonomilerine Katkıları
Okt.Fatma Nilhan ÖZALTIN - Öğr.Gör.Zeynep Figen YURTERİ
Hamam Kültürünün Bakırdaki Yansıması: Sandıklı Örneği
Doç.Dr.Murat YAKAR - Yrd.Doç.Dr.Ali ULVİ - Öğr.Gör.Ahmet Suat TOPRAK Öğr.Gör.Abdullah TAYTAK - Doç.Dr.Ömer MUTLUOĞLU
Sandıklı Kültür Ve Sanat Evinin Lazer Tarama Yöntemiyle 3 Boyutlu Modelinin Yapılması
TARTIŞMA 17:30 – 17:45
GALA YEMEĞİ 19:30 (ABERKİOS SALONU)
18 EKİM 2014 CUMARTESİ
MARKA KENT SANDIKLI ÇALIŞTAYI (ABERKİOS SALONU) 09:30 – 12:00
MODERATÖR: Doç.Dr. Yusuf KARACA
KAPANIŞ OTURUMU (ABERKİOS SALONU) 12:00 – 12:30
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
Prof. Dr. VEYSEL EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı ( Tensip Buyururlarsa)
Hakan Yusuf GÜNER
Afyonkarahisar Valisi ( Tensip Buyururlarsa)
Faik ARICAN
Sandıklı Kaymakamı
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Mustafa ÇÖL
Sandıklı Belediye Başkanı
Doç. Dr. Yusuf KARACA
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Mustafa ÖZER
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
ÖĞLE YEMEĞİ 12:30 – 13:30
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Öncelikle ilimizin tanıtımına katkıda bulunacağına inandığım bu yayının ve
sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sempozyum
nedeniyle ilimize gelen değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.
İnsanoğlunun doğasında olan kendisini beğendirme, çevresindekiler tarafından
takdir edilme isteği tarihler, çağlar boyunca sadece şahsıyla sınırlı kalmayıp mensubu
olduğu ailesini, okuduğu okulunu, çalıştığı meslek grubunu, yaşadığı şehri hatta
mahallesini ve köyünü beğendirme ve tanıtma isteği içerisinde olmasına neden
olmuştur. İşte insanlar çağlar boyunca bu duygu ve düşünceler ile yaşadıkları mekanları,
şehirleri güzelleştirmeye, tanıtmaya çalışmışlar, hatta isimlerine sikkeler
bastırmışlardır. Yaşadıkları dönemin imkansızlıkları göz önüne alınacak olursa bu
istekle çağlar boyunca, ayakta kalacak, akıl almayacak yapılar inşa etmişlerdir. İşte bu
duygular aynı zamanda insanların, yapılan her çalışmanın en iyisini yapma gayretini
arttırmıştır. Şimdi bizde böyle bir gayretin içerisindeyiz. Birçok medeniyete beşiklik
etmiş, “Anadolu’nun Kilidi” ünvanını almaya hak kazanmış olan Afyonkarahisarımızın,
güzel ilçelerinden Şifalı Frigya’nın merkezi Sandıklı’nın her türlü zenginliğini en iyi
şekilde tanıtmak ve “Marka Kent Sandıklı’yı oluşturmak için bu anlamlı sempozyumu
düzenlemiş bulunmaktayız.
Afyonkarahisarımızın önemli ilçelerinden biri olan Sandıklı İlçemiz coğrafi
konumu, şifalı termal suları, şifalı toprağı, tarımsal ürünleri, tarihi ve kültürel zenginliği
ve hepsinden önemlisi gönül dostu, dünyayı sevgi dolu şiirleriyle, söylemleriyle
kucaklayan Yunus Emre’si ile adını sadece Türkiye’de değil dünyada da duyurmayı hak
eden bir ilçemiz olma özelliğini taşımaktadır. İlçemizin içinde barındırdığı potansiyelin
7
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farkına vararak ve bu değerleri en akılcı yöntemler ile yüksek kapasitede ve en iyi
şekilde kullanarak, tanıtımını yapıp her alanda markalaşmasını sağladığımızda sadece
burada yaşayan insanlarımıza değil çevresindeki ilçelere, şehrimize, bölgemize,
ekonomik ve manevi değerler açısından katkı sağlamış olacağız.
Devlet yönetimi anlayışımızda, atalarımızdan bizlere miras kalan halka hizmet
etme duygusunun kutsal sayıldığı toplumumuzda, halkımıza hizmetlerin en güzelini
sunabilmek için yaşadıkları bölgenin tarihi, kültürel, ekonomik ve manevi değerlerinin
en iyi şekilde kullanılması, bu değerlerin tanıtımının iyi yapılması, yöresel ve bölgesel
kalkınmaya katkı sağlayacak olup ilçemize, şehrimize, bölgemize değer katacaktır.
Çağımızın gereği reklamın, tanıtımın, iletişimin her geçen gün önem kazandığı
ve aynı zamanda teknolojinin aynı süratle insanlara sunmuş olduğu kolaylıklar ve
yenilikler sayesinde, şehirler, bölgeler, ülkeler hatta kıtaların bir bilgisayar tuşu ile
elimizin altında olduğunu düşünecek olursak, dünyada isim yapmanın, şehirlerin
kendilerine has özellikleri ile marka şehirler haline gelmelerinin önemi de gün geçtikçe
artmaktadır.
Tanıtımın, isim yapmanın avantajlarının fazlasıyla yaşandığı bir dönemde güzel
şehrimiz Afyonkarahisar’ın kültürü, tarihi, coğrafyası, şifalı termal suları ve çamuru,
kültür turizmi ve manevi değerleri ile tanınmayı ve “Marka Kent” olmayı hak eden
İlçemiz Sandıklı’da 15-16-17-18 Ekim 2014 tarihlerinde bir araya gelmemizi sağlayan
Kaymakamlığımız, Kocatepe Üniversitemiz, Sandıklı Belediyemizin destekleri ile
gerçekleştirilecek olan ve Başkanlığını Üniversitemizin değerli hocalarından Doç.Dr.
Yusuf Karaca’nın yapacağı Sempozyumun, Yürütme-Düzenleme Kurulu ile Bilim
Kurulu’nda Türkiye’nin değişik üniversitelerinden çok değerli hocalarımızın fikirleri
ile Katkı sağlayacakları çok önemli konular görüşülecektir. Dört gün sürecek olan
“Marka Kent Sandıklı” Sempozyumu’nda Geniş Kapsamlı Tematik Alanlar başlığında
Marka Kent/Girişimciliği, Turizmi, Lojistiği, Pazarlaması; Marka Şehirde/ Yönetim,
Yaşam, Kültür, Kalkınma, Tarım, Tarih; Marka Kentin Coğrafi İmar Avantajları, Dar
Kapsamlı Tematik Alanda Dokuz ana başlık altında, Sandıklı’da Yerel Ekonomi ve
Markalaşma Özellikleri Başlığı altında; Sandıklı’da Yerel Ekonomi ve Markalaşma
Özellikleri Başlığı altında; Sandıklı’da/Ticari Hayat, Sanayi Üretimi, Yerel Markalar,
Marka Kimliği-Kişiliği, Girişimci Özellikleri; Sandıklı’nın Tarımsal Özellikleri/
Patates Üretimi, Haşhaş Üretimi, Seracılık, Meyve ve Sebze Üretimi; Sandıklı’da
Jeotermal Kaynaklar ve Özellikleri/ Jeotermal Rezervler, Jeolojik Özellikleri;
Sandıklı’da Tarihi ve Kültürel Değerler/Yunus Emre/Tapduk Emre, Sandıklı’nın Tarihi
Evleri ve Camiler ve Tarihi Kalıntılar, Aziz Aberkios; Sandıklı’nın Entelektüel
Sermayesi/Sandıklı’nın Yetiştirdiği insani Değerler, İş Adamları ve Sanayiciler,
Bürokratlar, İlim Adamları; Sandıklı’da Turizm Potansiyeli/Termal ve Sağlık Turizmi,
Doğa Turizmi, Kültür Turizmi; Sandıklı’nın Coğrafi Özellikleri ve Stratejik
Konumu/İklim Özellikleri, Ulaşım Özellikleri, Lojistik Özellikleri; Şehircilik ve Kent
Yaşamı/İmar Özellikleri, Kent Yaşamı ve Kentlilik Bilinci ve Sandıklı’ya ait diğer tüm
konular hakkında bilimsel bir çalışma yapılacak olması son derece faydalı ve takdir
8

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
edilecek bir çalışmadır. Kıymetli hocalarımız, bilim insanlarımız, en değerli bilgilerini
Sandıklımızın daha da gelişmesi, sahip olduğu değerleri en iyi şekilde kullanarak
“Marka Kent Sandıklı” olması yolunda başarılı adımlar atması konusunda bizlere
rehberlik yapacaklar. Bu güzel çalışmanın Sandıklı İlçemize sağlayacağı fayda ile
birlikte birçok ilçemize ve hatta ilimize örnek olacağı inancındayım.
Sempozyuma katkılarından dolayı Sandıklı Kaymakamımız Faik ARICAN’a,
AKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa SOLAK’a Belediye Başkanımız Mustafa ÇÖL’e,
Sempozyum Yürütme ve Düzenleme Kurulu’ndaki değerli hocalarımıza,
işadamlarımıza, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’na, Sandıklı Kent Konseyi’ne yine
engin bilgileri ile sempozyumumuza konuşmacı olarak katılarak bizlere birbirinden
önemli konularda rehberlik yapacak olan bilim kurulunda yer alan kıymetli hocalarımız
ile yazarlarımıza, bilim insanlarımıza, sempozyuma katkı ve katılımlarından dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Hakan Yusuf GÜNER
AFYONKARAHİSAR VALİSİ

9

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014

Üniversitemiz her zaman bölgesinin sorunlarına karşı duyarlı politikalar
geliştirmeye özen göstermiştir. Amacımız daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir Afyon
kentini ilçeleri ile birlikte 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı vizyonuna uygun bir yere
taşımaktır. Marka Kent Sandıklı sempozyumu böyle bir çabanın sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
Türkiye’de son yıllarda marka şehir olma çabasının ivme kazandığını
görmekteyiz. Hemen tüm şehirler de bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu
çalışmalar içerisinde başarılı olmuş bazı projeler ise Marka Şehir Gaziantep projesi,
Antalya Projesi, Ankara Beypazarı projesi, Karabük Safranbolu Projesi, Konya Marka
Şehir çalışmaları örnek verilebilir. Ayrıca hazırlık veya başlangıç aşamasında olan
Tokat, Kars, Erzurum, Bursa gibi projelerden de söz edebiliriz. Çünkü günümüzde artık
rekabet yalnızca şirketler arasında değil şehirler ve bölgeler arasında da yapılmaktadır.
Bunun bir sonucu olarak bazı kentler sahip oldukları özellikleri ve kaynakları doğru
yönetmek suretiyle markalaşmayı sağlayarak rekabet avantajları elde etmektedirler.
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Sandıklı ilçemiz Afyon’un en gelişmiş ilçesi durumundadır. Ayrıca kendisine
rekabet avantajı sağlayacak bir çok kaynaklara sahiptir. Üniversitemizin iki yıl önce
yaptığı bir çalışmaya göre Afyon merkezden sonra yaşam kalitesi en yüksek ilçemiz.
Sandıklıdır. Bu sebeple bu sempozyumun Sandıklı’da yapılmış olması bir tesadüf
değildir. Sandıklı marka kent olmaya en yakın ilçemizdir. Sandıklının marka kent
olması demek; bir cazibe merkezi olması, kaynaklarını doğru yönetmesi ve kentin
yaşam kalitesinin yükselmesi demektir.
Dünyada marka kent olmayı başarmış bir çok şehir vardır. Bazen bu şehir
markaları ülke markalarını bile geride bırakmaktadır. Türkiye’nin dünyada küresel
ölçekte üç tane markası vardır. Bunlar İstanbul, Antalya ve Türk Hava Yolları
markalarıdır. Dünyanın bazı bölgelerinde İstanbul ve Antalya markası Türkiye den bile
daha fazla bilinmektedir. Bu sebepledir ki ülkemize gelen 30 milyonda dolayında
turistin 10 milyonu yalnızca Antalya ya gelmektedir. Marka kent olmak için öncelikle
kentin kendi kaynaklarının farkına varması ve bir marka kent olma vizyonu geliştirmesi
gerekir. Ümit ediyorum ki bu sempozyum bunun yolunu açacaktır. Sempozyum
boyunca Sandıklı nın marka kent olma yolunda imkanlarını ve kaynaklarını
konuşacağız. Son gün ise yapacağımız çalıştay ile bir marka kent vizyonu oluşturmaya
çalışacağız. Bu çerçevede çalıştay da ele alınması beklenen ana konular başlıklar
itibariyle şöyledir.
-Sandıklı’nın uzun vadeli vizyonu ve hedefleri neler olabilir ve bu hedef ve
vizyonu oluşturan projeler nasıl hayata geçirilebilir?
2-Sandıklıının marka kent olmasına destek olacak ana sektörler ve ürünler
nelerdir. Bu sektörler ve ürünler nasıl desteklenebilir geliştirilebilir?
3-Kentin pazarlama kaabiliyeti ne durumdadır ve nasıl geliştirilebilir?
4-Kentin insan kaynakları ve kültürel dokusu nasıldır ve nasıl geliştirilebilir?
5-Kentin potansiyel yatırım alanları nelerdir ve yeni yatırımcı nasıl çekilebilir?
6-Kentin yokusulluk durumu nedir ve yoksullukla nasıl mücadele edilebilir?
7-Kentin bilimsel, sosyal ve kültürel ortamının gelişmelere katkısı ne
durumdadır?
Türkiye’de ilk defa bir marka kent sempozyumu Sandıklı da düzenlenmektedir.
Ümit ediyorum ki bu sempozyum sonuçları itibariyle çok ses getirecek ve bir çok yerde
benzer programlar düzenlenecektir. Ancak ilk defa böyle bir sempozyuma ev sahipliği
yapan Sandıklı ilçemiz ilk olmanın avantajlarını da kullanarak bir marka kent vizyonu
oluşturmada önemli bir süreci erken tamamlamış olacaktır.
Bazı kentler tabir caiz ise havadan sudan para kazanmaktadır. Kum, deniz, güneş
varsa başka bir şey olmasa da kentlerin gelişmesi mümkün olabilmektedir. Ancak
Afyon ve Sandıklı gibi iç bölgeler gelişmek için çok çalışmak zorundadırlar.
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Termal kaynakları ile turizm merkezi olma potansiyeline sahip Sandıklının ayrıca
ana yol üzerinde olması, bir çok yöresel ürün yetiştirmesi, tarihsel ve kültürel dokusu
ile marka kent olma sürecinde sahip olduğu bu değerler sempozyum süresince değerli
katılımcılar tarafından ele alınacaktır.
Bu sempozyuma bildirileri ile katılan değerli katılımcılar ile çalıştaya katkı
sunmak üzere davet edilen değerli misafirlerimizin Sandıklı marka şehir olma
vizyonuna çok değerli fikirleri ile büyük katkılar yapacağını ümit ediyorum. Bu vesile
tüm katılımcılara desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ederim.
Ayrıca bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Sandıklı Meslek Yüksek
Okulunun tüm çalışanları ile Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesine ve Sandıklı
Ticaret ve Sanayi Odasına da şükranlarımı arz ederim.
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
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Yaşadığımız yöreyi tarihi, ekonomisi, sosyal ve kültürel özellikleriyle,
gelenekleriyle, tanıtmanın, bunu bir fotoğraf objektifi sadakatiyle tespit etmenin ve
halkımızın hizmetine vasıflı bir kitap olarak sunmanın ihtiyacı bulunmaktadır.
İller, ilçeler, köyler medeniyetin yansımasıdır. Yaşamsal bütünün önemli bir
parçasıdır. Her bir taşı nadide bir mücevher kadar değerlidir. Çünkü insan yaşar
üzerinde. İnsanın oluşturduğu medeniyetin bir izdüşümüdür aynı zamanda. Onu, bu
kadar albenili yapan ve tutku haline dönüştüren şüphesiz ki üzerindeki yaşanmışlığıdır.
Bu ilçenin yaşanmışlığının kanıtı olan türlü değerlerini kayıt altına almak, kültürü
yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yola çıktık. Amacımız aynı zamanda
ilçemizin tanıtımı olmuştur.
Yoğun bir çalışma ile Belediyemiz, Meslek Yüksek Okulumuz, Ticaret ve Sanayi
Odamız, Kaymakamlığımızla beraber bir sempozyum çalışmasında bulunduk. “Marka
Kent Sandıklı” adını verdiğimiz sempozyumda ülkemizin birçok üniversitesinden
değerli bilim adamlarımızı ilçemizde misafir ederek, onların bilgi birikimlerinden
yararlanıp ilçemizi daha iyi tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. Sonuçta bu değerli eser
ortaya çıkmış oldu ve halkımızın kullanımına sunuldu.
Şurası bilinmelidir ki feragat, fedakarlık, iyi niyetle ortaya konulan bu eserdeki
olabilecek hata yapılışındaki samimi duyguların etkisiyle bertaraf olacaktır.
Bu eser önemli bir emeğin ürünüdür. Sandıklı kültür hayatına katkılarının
olacağına inandığım bu Sempozyum ve bu eserde emeği geçen sempozyum
ortaklarımıza, bilim adamlarımıza, katkı sağlayan işadamlarımıza ve manevi
desteklerini eksik etmeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Kalplerimizdeki sevgi, zihinlerimizdeki anı ve yaşanmışlığın şahitliği bu
kitaptadır.
Kıymetini bilene… onu yaşamak isteyene…
Faik ARICAN
SANDIKLI KAYMAKAMI
15
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MARKA KENT SANDIKLI
Yüzyıllardır bölgenin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Sandıklı bugün de
sahip olduğu değerlerle adından daima söz ettiren Afyonkarahisar ilinin en büyük
ilçesidir.
Sandıklı var olan kültürel mirasıyla, yüzyıllardır yaşattığı kültürüyle ve insan
canlısı halkıyla önümüzdeki yıllarda çok önemli bir turizm merkezi olmanın en büyük
adayıdır. Bize düşen Sandıklı’nın sahip olduğu potansiyelin her anlamda ortaya
çıkarılması ve Sandıklı’yı "turizm ve cazibe merkezi" yapmaktır. Bu sorumluluk aynı
zamanda Sandıklı’da yaşayan, görev yapan ve kendisini Sandıklı'lı olarak niteleyen ilçe
dışında yaşayan tüm kesimlerin üzerine düşmektedir, diye düşünüyorum.
İşte bu anlayışla yola çıkan Afyonkarahisar Üniversitesi, Sandıklı Meslek
Yüksekokulu, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası, Kaymakamlığımız, ve Sandıklı
Belediyesinin katkılarıyla "Marka Kent Sandıklı Sempozyumu" düzenlenmiştir. İşte
elinizde bulunan bu kitap önemli bir kısmına şahit olduğum özverili bir çalışma
sonucunda düzenlenen sempozyumun en fazla önemsediğimiz bir meyvesidir.
Amacımız Sempozyumu Sandıklı için en verimli şekilde değerlendirmek ilçemize
somut katkılarını sağlamaktır.
Bu önemli organizasyonda bildiri sunan çok değerli hocalarımıza, Yüksek
Okulumuzun çalışanlarına ve öğretim görevlilerine, görev alan öğrencilerine, teşekkür
ederken, son olarak da sempozyumun sonuçlarının en kısa süre içerisinde Sandıklı da
görülmesi dileklerimle bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese
şükranlarımı sunarım.
Mustafa ÇÖL
SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANI
17
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Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, değerli misafirler.
Marka Kent Sandıklı sempozyumuna hoş geldiniz.
Öncelikle bu sempozyumun hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Dört yıl
önce Gazlıgöl bölgesinde yapılan termal turizm yatırımları hızla devam ederken bu
gölgede yatırım yapan bir termal tesis sahibi dostuma kurumsal yönetim danışmanlığı
yapıyordum. Bu süreçte il dışından Gazlıgöl bölgesindeki inşaat halindeki tesislere
Türkiye’nin her yerinden otobüslerle insanlar geliyor ve devre mülk alıyorlardı. Bu
insanlarla zaman zaman sohbet etme imkanım oldu. Ve onlara Gazlıgöl bölgesini
nerden duyduklarını nasıl haberdar olduklarını sordum. Aldığım cevaplar çok şaşırtıcı
idi. Gazlıgöl bölgesini daha önce duymadık ama Sandıklı’yı biliyoruz diyorlardı.
Bir markanın değerini artıran en önemli faktör markanın bilinir olmasıdır. Ve
Sandıklı çok bilinen bir markaydı. Öyleyse bu markayı ortaya çıkarmanın ve bu
markadan yararlanmanın gerekliliğini o zaman kavradım. Bir müddet sonra saygıdeğer
Rektörüm beni buraya müdür olarak atadı. Atandığım ilk günlerden bu yana böyle bir
proje fikri hep kafamızda vardı. Ancak sınırlı imkanlarla organizasyon yapmanın
zorluklarını göze alamadık. İlk olarak Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız böyle bir
sempozyum için destek verebileceğini söyledi. Devamında değerli Kaymakam ve
Belediye Başkanımızda bu konuda gerekli desteklerini sağlayacaklarını söyleyince
bizde sempozyum fikrini sayın Rektörümüze ilettik kendisi de bu konuda her türlü
desteği vereceğini söyleyerek bizleri cesaretlendirdi. Böylece çalışmaya başladık.
Sempozyum temasını Marka Kent Sandıklı olarak belirledik. Başlangıçta
sempozyuma beklediğimizden daha fazla ilgi oldu. Çok sayıda bildiri geldi. Ancak
gelen bildirilerin bir çoğunun teması sempozyum temasına uymadığı için değerlendirme
dışında tutmak zorunda kaldık.
19
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Bir hususu açıklamakta yarar var. Bu sempozyum daha önce birincisi yapılan
Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu’nun devamı niteliğinde algılandığı için
sempozyum ve ele alınması gereken konularla ilgili farklı görüşler ileri sürenler oldu.
Veya bildirisi geri çevrildiği için kırılanlar ve bizim hakkımızda üniversite yönetimine
şikayette bulunanlar bile oldu. Ancak bu konuda taviz vermedik. Ümit ediyorum ki yine
Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunun ikincisi hatta üçüncüsü yapılabilir. Ve
yapılmalıdır diye düşünüyorum. Fakat bu sempozyum tamamen marka kent olgusuna
odaklanmıştır. Sandıklı araştırmaları teması baştan beri bizim hiç gündemimizde
olmadı. Amacımız marka kent olma konusunda bir gelecek vizyonu oluşturmaya katkı
sunmaktır.
Ülkelerin gelişmesinde kentlerin gelişmesi çok önemlidir. Kentlerin rekabet gücü
ülkenin rekabet gücünü etkilemektedir. Kentleri geliştirmek için bir takım kalkınma
modelleri uygulanmaktadır. Ama kalkınmada iki temel itici gücün varlığından söz
edebiliriz. Birincisi kente dışarıdan kaynak sağlamak ikincisi ise kenti kendi
kaynaklarına dayalı bir kalkınma sürecine dahil etmek. Eğer kent dışardan destekli bir
kalkınma modelini benimseyecekse destek alacağı en büyük kaynak devlettir. Devlet
ise artık proje bazlı kaynak sağlama modelini benimsemiştir. Eğer Sandıklı kendi
kaynakları ile kalkınma modelini benimseyecekse bu durumda ise kendi kaynaklarına
yönelik bir farkındalık oluşturmak durumundadır.
İşte bu sempozyum her iki amaca da hizmet edebilecek bir potansiyele sahiptir.
Yani hem proje üreterek devlet desteği sağlama hem kendi kaynaklarını harekete
geçirmede bir farkındalık sağlayabilir.
Bir yıldan daha fazla zamandır bu sempozyumun organizasyonu için
çalışmaktayız. Çalışmaları sayın Kaymakam, sayın Belediye Başkanımız, Ticaret ve
Sanayi Odamız ve Meslek Yüksekokulumuz koordineli olarak yürüttük. Bütün
arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalıştılar. Çalışmalarımıza Kent Konseyi Başkanımız
ve Yüksekokul dernek başkanımız da ciddi destekler sağladılar. Başta sempzoyum
sekreteryasını oluşturan Meslek Yüksekokulu müdür yardımcıları ve öğretim görevlileri
ile tüm destek verenler ve ayrıca bilim kurulunda görev yapanlara ve son olarak
çalıştayda katkı sunmak üzere davet ettiğimiz tüm misafirlerimize Sandıklı camiası
adına şükranlarımı arz ederim. Ayrıca sempozyuma katılarak bizleri onore eden başta
sayın Valimiz, Milletvekilimiz ve Rektörümüze de ayrıca şükranlarımızı sunarım.
Marka Kent Sandıklı sempozyumunun başarılı geçmesi dileği ile saygılarımla arz
ederim.
Doç. Dr. Yusuf KARACA
MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU BAŞKANI
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MARKA OLURSAK İLÇEMİZ ZENGİNLEŞİR
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2011 yılında “Sandıklı Araştırmaları
Sempozyumu” yapılması için gayret gösterdik ve görev aldık. Değeri ve ederi gizli
kalmış her şeyin ortaya çıkarılması için başlattığımız bu keşif yolculuğumuzun ilk
durağı oldu. Bu sempozyumda ilçemizin 5000 yıllık tarihi ortaya çıktı. Yine
Kaplıcalarımızın 2000 yıldır rahatsızlıkların tedavisinde kullandığı görüldü.
Bizler “Geçmişini bilmeyen uluslar, geleceği inşa edemezler.” diyen bir liderin
çocuklarıyız. Geçmişten aldığı güç ve inançla yoluna devam eden fakat modern çağın
gereklerini de yerine getiren bir düşünceye inanıyoruz. İşte bu nedenle Sandıklı
Kaymakamlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulu ve
Sandıklı Belediyesiyle ilçeler içerisinde ülkemizde bir ilke imza attık ve “Marka Kent
Sandıklı” sempozyumunu gerçekleştirdik.
İlçemizin geleceğini oluşturmak için bu sempozyuma çok önem verdik. Çünkü
marka olursak ilçemiz zenginleşir ve ilçemizin itibarı artar. Yetişen gençler, iş âlemi
kısacası beklentisi olan herkes için umut kaynağı olur. Marka planlı bir pazarlama
çabası sonucunda erişilen bir kazançtır, ödüldür. Kararlı, tutarlı, sabırlı bir dönemin
ürünüdür. Kısacası marka şehir, bir şehrin topyekûn mücadelesi ile kazanılır.
Dolayısıyla, gerçekçi ve uygulanabilir bir strateji ile ilçemiz sakinlerini harekete geçirip
bir araya getirerek ve güç oluşturarak bu hedefimizi de başaracağımıza inanıyorum.
Buradan sempozyum için emeği geçen herkese Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası
adına sonsuz teşekkürler ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum.
Mustafa ÖZER
SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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SANDIKLI
Günümüzde rekabetçi yapının gerekleri olarak öne çıkan ürünlerde ve
hizmetlerde marka olabilmek açısından firmalar; toplam kalite ve tüketiciye yönelik
yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmektedirler. Fakat rekabet, ürün ve hizmetin
yanı sıra kentlerinde markalaşmasını gerek kılmıştır. Kentler marka olabilmek için;
coğrafi konumlarını, yöresel lezzetlerini, tarihi yapılarını ve geçmişini, doğal
güzelliklerini vb. özelliklerini odak noktası yapmaları gerekmektedir.
Afyon iline bağlı olan Sandıklı ilçesi; ülkemizin turizm şehri olan Antalya ve
Muğla illerine ulaşma konusunda kavşak noktası, termal suyuyla sağlık turizmi, Yunus
Emre, Tabduk Emre ve Aziz Aberkios ile inanç turizmi, Akdağ, kanyon ve yılkı atlarıyla
doğa turizmi; ayrıca seracılık, yöresel lezzetler, sucuk ve leblebi imalatı gibi
özellikleriyle marka kent olma yolunda çok önemli bir konuma sahiptir. Bu özellikleri
ayrıntılarıyla açıklamak gerekirse şunlar söylenebilir:
Sandıklı ilçesi, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde, Antalya-Ankara
karayolu üzerinde yer alır. Sandıklı, doğusundaki Kumalar dağı eteğinde kurulmuştur.
Yüzölçümü 1036 km² dir. Sandıklının çevresini, doğuda Afyon ilinin Şuhut ilçesi,
Güneyde Kızılören ve Dinar ilçeleri, Denizli ilinin Çivril, Uşak ilinin Sivaslı, Afyon
ilinin Hocalar ilçesi ve Kuzeyde ise Afyon’un Sincanlı ve merkez ilçeleri çevirir.
2013 yılsonu itibariyle Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılan nüfus
sayımında İlçenin toplam nüfusu 57.211, İlçe merkezi 31.951, Köy ve Belde nüfusu
25.260 olarak açıklanmıştır.
Anadolu’muz eski çağlardan beri pek çok devletlere ve uygarlıklara sahne
olmuştur. Bu topraklar üzerinde kurulan yerleşim merkezlerinin ve uygarlık
merkezlerini adedi hayli kalabalıktır. İşte Sandıklı bu uygarlık merkezlerinden birisidir.
Mahalli ve tarihi tetkiklere göre SANDIKLI isminin verilmesinde bazı rivayetler
vardır:
Birincisi ilçenin coğrafi durumu itibariyle düz bir ovada, etrafı dağlarla çevrili ve
kısmen çukur bir sahada kurulmuş olduğundan, bu durumun sandık manzarası
göstermesinden dolayı SANDIKLI denildiği yolundadır.
İkincisi ise Hititler Sandıklı’ya SAMUKA adını vermişlerdi. O dilde bu
kelimenin anlamı SANDUK imiş. Sonradan İonların istilasına uğramış Samuka da
Mukaddes Sandık manasına gelen APAMİYAKİVATOS ismini almış.

23

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Üçüncü rivayette ise Sandıklı, Selçuklu komutanlarında Emir Sanduk Bey
tarafından 1072 yılında fethedildiği için Emir Sanduk’tan dolayı SANDIKLI
denilmiştir.
Sandıklı’nın dört tarafı dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Ahır dağları, batısında
Burkaz dağları, güneyinde Akdağ, doğusunda da Kumalar dağları bulunur. Bu dağların
özellikleri şöyledir:
İlçe ovaları genellikle düz alanlardır. Halk bu düzlüklere tarım ve hayvancılıkla
uğraşır. Sandıklı ovasının iç kısmı biraz dalgalıdır. Sandıklı yöresinde başlıca 4 ova
vardır. Bunlar; Kusura ovası 1090 m., Saltık ovası 930 m., Sandıklı ovası 1070 m. ve
Karasandıklı ovası 1006 m. deniz seviyesinden yüksektedirler. Sandıklı ovasının
ortasından Kûfi çayı geçer. Daha ileride Hamam çayı ve Beylik deresi ile birleşip, Dinar
ovasını sulayarak Büyük Menderes sularına karışır.
İklim koşulları içinde doğal bitki örtüsü de yüksekliğe bağlı olarak dağılmıştır.
Az bir alana yayılmış olan orman örtüsü, ilçenin sınırlarını oluşturan dağların üzerini
kaplamıştır. İlçede yaklaşık olarak 23500 hektar çam, 5000 hektarda meşelik orman
bulunur. İğne Yapraklı Ağaç Türü olarak; karaçam, kızılçam, sarıçam ve akçam ile
kokar ardıç, boz ardıç, Finike ardıcı ve bodur ardıcı bulunur. Yayvan yapraklı ağaç türü
olarak; palamut, meşe, kızılağaç, karaağaç, akağaç, dişbudak, ve sığla ağacına
rastlanmaktadır. Maki florası cinsinden kısa ağaçlara rastlanmaktadır.
Ovalar tamamıyla açıktır. Buralarda dikenli bitkiler görülür. Akarsuların
kenarlarında söğüt ve kavak ağaçları görünür. Sandıklı’nın bitki örtüsü ormanlardır.
Ormanların en büyük düşmanları dağ keçileridir. Yazın Kumalar yaylasına göç eden
Yörüklerin sayısız keçi sürülerine sahip oldukları düşünülürse tehlikenin büyüklüğü
anlaşılır. Son yıllarda ağaç dikimine önem verilerek ormanlar genişletilmeye
başlanmıştır.
Sandıklı ilçesinin sıcak ve oldukça kurak yazları, soğuk kışları ile dikkat çeken
bir iklimi vardır. Bu iklimi oluşturan neden, Sandıklı’nın İç Batı Anadolu eşiğinde
olmasıdır. Sandıklı, Ege ve Akdeniz’e olan uzaklığı ile karasal iklime sahiptir. Ortalama
sıcaklık Ocak ayında -3, Temmuz ayında +23 derecedir.
Genel olarak bölge toprakları tetkike değer bir bünye göstermektedir. Denizli
bölgesi dahil olmak üzere bu yöre Aristokles zamanından beri Katakekavmene-“yanmış
memleket” adıyla anılmaktadır. Bunun sebebi bölgenin batı kısımlarındaki suların sinter
yapıp toprak üzerinde kireçlerini bırakmalarıdır. Buna güzel bir örnek PAMUKKALE
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verilir. Sandıklı bölgesinde 3 tip toprak görülür. Bunlar; alüvyon topraklar, kahverengi
topraklar ve iç ve dış püskürük kayalar üzerindeki topraklar.
Sandıklı termal turizm ile yılda birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır.
Sandıklı’da 2 tane 5 yıldızlı otelin yanı sıra özel şirkete ve belediyeye ait konaklama
tesisleri bulunmaktadır. 5 yıldızlı otellerden; Sandıklı Thermal Park Otel 574, Safran
Thermal Resort Otel 1100 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca Gürses Termal Otel 300
yatak ve Belediye İşletmesi 850 yatak kapasitesine sahiptir.
İnsanlar sandıklıyı tercih etme sebeplerinden birisi de termal suyun belirli
hastalıklara şifa olacağını düşünmeleridir. Bu sebeple kaplıcanın iyi geldiği hastalıklar
şunlardır: romatizma, romatoit artrit (ateşli romatizma hastalıkları), nevraji (sini
boyunca yayılan iltihaplar), nevrit (sinir ucu iltihapları), polinevrit (birden fazla sinirin
iltihapları), tendinit ( tenden zehirlenmesi), pariatrit (eklem zarı iltihabı), artroz (eklem
kireçlenmeleri), selulit (yumuşak doku romatizması), siyatik (siyatik sinirinin
sıkışması), spondilit (omurganın kireçlenmesi), mialji (kas ağrıları), kadın hastalıkları
(kronik dönemlerde), polip sekeli (çocuk felci sekeli), hemipleji (vucudun her tarafının
felci), parapleji (her iki alt tarafın felci), kırık – çıkık sekelleri, kazalardan ve
ameliyatlardan kalan sekeller, ruhi yorgunluklar, dimağ yorgunluğu, bağırsak
hastalıkları, böbreklerdeki taş ve kumların düşürülmesi, cilt ve deri hastalıklarıdır.
Sonuç olarak sandıklı kenti marka kent olma yolunda çok önemli özelliklere
sahiptir. Fakat marka olabilmek için bu özellikler üniversitenin bilimsel desteğiyle,
yerel yönetim, belediye ve ticaret odasının işbirliğiyle, yerel iş adamlarının da
desteğiyle Sandıklı marka kent olabilir. Bunun için ilk adım olan Marka Kent Sandıklı
Sempozyumu düzenlenmiştir.
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SANDIKLI’NIN MARKA KONUMLANDIRILMASI VE MARKA
DEĞERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Günümüz iş yaşamında birçok organizasyonun geleceği markalara bağlıdır. Ülke, şehir ve
firma stratejilerinin formüle edilmesinde markaların kullanılması başlangıç noktasıdır ve
yeni yönelmelerde önemli bir gereklilik halini almıştır. Kendini kabul ettirmiş markalar hem
rekabette hem de büyüme ve kârlılıkta büyük potansiyele sahiptir. Bu potansiyellerin
farkında olan organizasyonlar, strateji belirlenmesinde markanın önemini ve rekabetteki
avantaj kaynağını ortaya koymaktadır.
Markaların pazarda başarılı olabilmesini, yaşayabilmesini sağlamanın temel şartları marka
imajını oluşturmak, güçlendirmek, bilinirliliğini arttırmak ve pazarlanabilmesini
sağlamaktır. Organizasyonlar tüm pazarlama faaliyetlerini bu değişkenlere odaklamakta ve
gerçekleştirdikleri aktiviteleri, markalarının yine bu alanlarda rakiplerinden daha güçlü
olması için yönlendirmektedirler.
Aslında yapılan tüm bu aktivitelerin ortak amacı tüketici gözünde bir marka değeri meydana
getirebilmektir. Bir markanın değeri ne kadar güçlenirse o markanın kârlılığı da aynı oranda
artmaktadır. Marka değeri, tüketicilerin marka hakkındaki düşünceleri, bilgileri ve bu
düşünce ve bilgilerin davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgilidir.
Gerçekleştirilecek çalışmada Sandıklı’nın markasal imajıyla ilgili bir değerleme ve
konumlandırma çalışması yapılması hedeflenmektedir. Çalışma ile elde edilen veriler
değerlemeye alınacak bu günün fotoğrafı çekildikten sonra gelecekle ilgili beklentilerin
kıyaslama ve konumlandırması yapılarak Sandıklı’nın markasal imajı test edilmiş olacaktır.
Böylece Sandıklı’nın nispi değeri hakkında net bilgilere ulaşmak mümkün olurken, bu
ölçmeleri sürekli hale getirerek yapılan iyileştirme çalışmalarının, yeni yatırımların ve
girilen yeni alanların marka üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle de
akademik katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda marka değerinin iyileştirilmesi ve arttırılması
için Sandıklı’ya yeni açılımlar sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimler: Şehir pazarlaması, şehir ve markalaşma, kent markalaşması
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I. GİRİŞ
Günümüz iş ve sosyal yaşamının en önemli özelliklerinden birisi de daima
değişim gösteren rekabet şartlarıdır. Toplumu meydana getiren tüm kesimler bu rekabet
koşullarından etkilenmektedirler. Rekabetin getirdiği koşullara adapte olup avantaj
sağlayanlar bir adım önde bulunmanın avantajlarına sahip olabilmektedir.
Birey, işletme ve devletleri içine çeken bu rekabet ortamından şehirlerin
kendilerini dışarıda tutabilmeleri elbette mümkün değildir. Her şehir yaşanan bu rekabet
koşullarında kendisine avantaj sağlayacak farklılığını bulup bunun üzerinden stratejiler
üretmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.
Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi de bu bağlamda kendisine benzerlerinden daha
farklı kılan özelliklerini tespit edip bu değerler üzerinden marka olma konusunda belli
bir mesafe kat etme yolunda belli avantajlara sahip bulunmaktadır. Kent markalaşması
yolunda bu özellikleri tespit etmeye yönelik hazırlanan çalışmanın gelecekte daha
kapsamlı bir projeye ışık tutması hedeflenmektedir.
II. MARKA KAVRAMI
Amerika Pazarlama Birliği markayı; “bir satıcı ya da satıcılar grubunun ürünlerini
ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinin ürünlerinden ve hizmetlerinden ayırmayı
sağlayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn ya da bunların kombinasyonu” olarak
tanımlamaktadır. Başka bir ifadeyle, tüketicilerin zihinlerinde algılanacak ve yer
edinecek şekilde hazırlanan ve ilgili ürünü benzerlerinden ayrıcalıklı bir konuma oturtan
tüm etmenler marka çatısı altında toplanmakta (Adıgüzel, 2013:287-288) ve belli bir
fayda üretmeye yönelik katkı sağlaması beklenmektedir.
Marka kavramından söz edilebilmesi için bir mal veya hizmet şeklinde bir ürünün
ve rekabetçi piyasalardan oluşan bir pazarın olması ve tüketicilerin ürünleri seçerken
benzerleriyle karşılaştırabilme yetisinin bulunması (Kaypak, 2013:340) gerekmektedir.
Markalaşmada temel hedef bilinirliği sağlamaktır. Bu amaçla görsel, işitsel ve sanal
olmak üzere pek çok basın-yayın grubundan yararlanılır. Ürünün bilinirliği sağlandıktan
sonra, ürün yavaş yavaş marka haline (Adıgüzel, 2013:288) getirilip pazarda bilinilirliği
arttırılmaya çalışılır.
Bu bağlamda markanın unsurları; tanınırlık, hatırlanma, algı, çağrışımlar ve
imajdır. Marka olmak, başkalarından farklı olmak, kendine özgü farkındalık
yaratmaktır. Farkındalık, markaya dair algılamaların, fikirlerin oluşması için ön koşul
sayılmaktadır. Marka farkındalığı, markanın tüketici belleğinde sahip olduğu izlerin
gücü olarak temelde marka tanınırlığı ve hatırlanırlığını içerir. Marka tanınmayı sağlar;
genelde tanınmış ürün anlamında kullanılır. (Kaypak, 2013:341) Markalaşmak bir
strateji işidir. Strateji; yöntem ve tekniklerin kentler için kullanılması anlamına
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gelmektedir. Uzun soluklu emek, sabır, yatırım ve dayanışma gerektirir. Öncelikle ne
markalaştırılacaktır, buna (Kaypak, 2013:348) konunun tüm aktörlerinin karar vermesi
gerekmektedir.
Rekabetin en üst seviyelere ulaştığı ve ürünler arasındaki fonksiyonel farkların
her geçen gün biraz daha azaldığı günümüz piyasalarında farklılık yaratmak, benzerlerin
arasından sıyrılıp öne çıkabilmek biraz daha zorlaşmaktadır. Her teknolojik yenilik ya
da heyecan veren yeni ürün, rakip üreticiler tarafından hızla taklit edilmektedir. Bu
sebeple üreticiler, ürün veya hizmetlerini tanımlamaya ve rakip ürün veya hizmetlerden
ayırıp farklılaştırmaya yarayan markaya ve marka ile ilgili konulara daha fazla önem
vermeye başlamışlardır. Tüketicilerin istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde takip eden
ve tüketicilerin gözünde bir değer kazanabilen markalar pazarda tutunabilmektedirler.
Marka, bir işletme ya da aracı tarafından pazara sunulan, ürün veya hizmete bir kimlik
kazandıran, ürünü veya hizmeti rakiplerinden ayıran, farklı kılan bir terim, sembol, isim
ya da bunların çeşitli bileşimleridir Bir başka ifade ile marka, işletmenin tüketiciye
sunduklarının bir bütünüdür. (Keskin, 2010:239) Marka ürünün ruhudur. Ürününüze
özgün bir ruh katarsanız, ona duygu, hikâye, farklılık ve itibar yüklerseniz marka
(Kaypak, 2013:341) oluşturulabilmiş oluruz. Teknik imkânların gelişimi markalaşma
süreci de daima bir gelişim ve yenileşme süreci (Cozmiuc, 2011: 437) sergilemektedir.
III. MARKA İMAJI
Tüketicilerin markaya yönelik tutumları ve tüketiciler ile markalar arasındaki
ilişkiyi tanımlama isteği, marka değeri kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
(Keskin, 2010:239) İmaj; bir nesneye ya da kişiye karşı sahip olunan fikirler, izlenimler
ve inançlardır. Bundan dolayı imaj kavramının sübjektif olduğu (Dinnie, 2010:264)
rahatlıkla ifade edilebilir.
Marka imajı, anlamlı bir şekilde örgütlenmiş bir dizi çağrışım olarak çeşitli
iletişimler sonucunda tüketicinin zihninde oluşturulur. Tüketicilerin ürünle
özdeşleştirdikleri anlam ya da tüketicilerin üründen anladıklarının toplamı olarak da
tanımlanabilen marka imajı, tüketicinin bir markayla ilgili çeşitli kaynaklardan edindiği
izlenimler sonucunda oluşmaktadır. Bu kaynaklar arasında markalı ürünü denemek,
üretici işletmenin şöhreti, ürün ambalajı, marka adı, kullanılan reklamın içeriği ve
verildiği medya gibi pek çok faktör yer almaktadır. Marka imajı, o markanın güçlü ve
zayıf noktaları, olumlu ve olumsuz tarafları gibi, çoğunlukla kontrol edilebilir algıların
bir araya gelmesidir. Bu algılar, marka ile doğrudan veya dolaylı olarak yaşanan
tecrübeler sonucu zamanla oluşmaktadır. (Keskin, 2010:241-242) Genel çerçevesi
çizilmeye çalışılan imaj kavramı şehir markalaşmasında başlangış noktasını (Cozmiuc,
2011: 436) oluşturmaktadır. İşletmelerdeki markalaşma süreci şehirlere tatbik
(Kavaratzis, 2004: 58) edilmiştir.
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IV. KENT KAVRAMI VE MARKA KENT YAKLAŞIMI
Kent; toplumun yerleşme, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi
ihtiyaçlarının karşılandığı, nüfusu küçük yerleşim birimlerine göre daha kalabalık olan
yerleşim birimi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle kent; tarıma dayalı üretimin
çoğunlukla yapılmadığı, ancak uzman mesleklerde yoğunlaşıldığı, anne, baba ve
çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısıyla, eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerin
yaygın olduğu yerleşim birimleridir. Bunun yanı sıra kentler yalnızca ikamet edilecek
yer olmanın ötesinde, sosyal, siyasal, kültürel, tarihi ve ekonomik özellikleriyle de önem
arz eden yerleşim (Adıgüzel, 2013:285) merkezleri olarak tanımlanmaktadır.
Amerikan Pazarlama Örgütü Elektronik Sözlüğü’nde yer pazarlaması kavramı
ise; “Pazarlamanın, hedef kitleyi etkilemek üzere itibarlı bazı olumlu yaklaşımlara
dayanarak, ürün ve hizmetlerin spesifik bir yer ile ilişkilendirilecek şekilde
tasarlanması” olarak (Zeren, 2012:97) tanım bulmaktadır. Bu bilgilerden hareketle kent
markalaşması; “Ürün veya hizmetlere ait markalaşma stratejilerinin kent üzerinde
tatbikiyle, kente ve kentliye dair her tür çıktıya değer katmak suretiyle insanların
zihninde olumlu bir algı oluşumunun yolunu açmayı amaçlayan, mevcut ya da
potansiyel misafirleri / müşterileri için çekim merkezi haline gelmek iddiasında olan
kentler tarafından yapılan faaliyetlerin göstergesi” olarak (Zeren, 2012:97)
tanımlanmaktadır. Şehir pazarlaması 19.yy başlamış özellikle son otuz yılda yabancı
yatırımcıları, turistleri şehirlere çekme adına artan rekabetten dolayı yoğunlaşmış
(Cozmiuc, 2011: 428) bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Günümüzde birçok şehir, bölge, ülke markalaşma kampanyalarına yatırım
(Sevin, 2014: 47) yapmaktadır. Kendine yetebilen bir kent olmanın pastadan yeterli payı
almak için yetersiz olması, kentlerin “rekabet edebilen mekânlar” haline gelişini zorunlu
kılmıştır. (Zeren, 2012:96) İnsanların şehirleri ziyaret etmesinin, yatırım
gerçekleştirmesinin ve orada yaşamayı seçmesinin çeşitli nedenleri vardır. Tarihi,
ekonomisi, kültürel değerleri, doğası vb. Bunların iyi tespit edilip ortaya net bir şekilde
konması (Cozmiuc, 2011: 436) gerekmektedir.
Küresel ekonomik yeniden yapılanma; yerele ekonomik ve siyasal
desantralizasyon ve kentler arasında artan rekabet olarak yansımaktadır. Küreselleşme
süreci kentleri birbirleri ile yarıştırmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde küreselleşme
ile rekabetin ulusal düzeyden kentler düzeyine inmesi ve ülkeler yerine kentlerarası
rekabetin ön plana çıkmaya başlaması, yerel dinamikleri canlandırıcı, yerel
yönetimlerin işlevlerini artırıcı bir etki yapmaktadır. (Kaypak, 2013:344) Bu rekabetin
doğal bir sonucu olarak kentler, diğerlerinden bir adım önde olabilmek için farklılaşma
çabası içine girmişlerdir. Bunun için de “markalaşmak” en etkili yol (Zeren, 2012:97)
olarak değerlendirilmektedir.
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Şehir markalaşması çalışmaları yeni bir alan olarak değerlendirilebilir. Özellikle
pazarlama, kamu yönetimi, diplomasi, turizm, ekonomi ve uluslararası ilişkiler
alanlarını içine almaktadır. Multudisiplier bir birliktelik oluşturduğundan dolayı ortak
bir tanım yapılamamsı doğal olarak (Cozmiuc, 2011: 435) değerlendirilmelidir.
Şehir markalaşma sürecinde dört paydaş bulunmaktadır: Bunlar; şehir yönetimi,
şehir halkı, iş dünyası ve turistler (Dinnie, 2010:263) den oluşmaktadır. Ortak akılla
ortaya çıkarılmasına olanak sağlanacak fikir ve projelerin evvelce uygulanmamış
alternatifler sunması muhtemeldir. Ayrıca bu projelerin maddi yönden
uygulanabilirliğinin de mümkün olabileceği, kentte yaşayanların kent kültürüne ve
iklimine daha fazla hâkim olabileceği gerekçesiyle savunulabilir. (Zeren, 2012:102)
Şehirlerin markalaşması ve pazarlama stratejileri ürünleri ve hizmetleri pazarlamaktan
çok daha karışık bir iştir. Sebebi de karar vericilerin ve hedef pazarın fazlalığı ve
karışıklığıdır. Sürdürülebilir stratejiler geliştiren şehirler rekabetçi avantaj elde
(Altunbaş, 2007:162) edebilme avantajına sahip olacaklardır.
Şehir markalaşma stratejilerinin planlanmasındaki en önemli husus katılımcı
yaklaşımdır. Kamu ve özel sektör, birlikler, vatandaşlar, gençlik dolayısıyla şehirde
yaşayan herkesin ortak bir imaj yapılandırması gerekir. (Rizzi, 2010:316) İnsanların
kendilerini değerli hissetmeleri sayesinde yaşadıklar şehre katkıda bulunmaları
beklenen bir davranıştır. (Zeren, 2012:102)
Başarılı ve başarısız markalaşma kampanyaları nasıl ayırt edilebilir? Bunun için
öncelikle şehrin konumlandırılma problemi tespit edilmelidir. İkinci olarak şehrin
yeniden markalaşma stratejisi uzun vadeli ve iyi planlanmalıdır. Bunun için şehrin
fiziksel imkânları, insan kaynakları ve konuya ayrılan bütçenin kapasitesinin ve
kabiliyetinin pazarlamacılar tarafından iyi kavranması gerekmektedir. (Dinnie,
2010:260) Bir ürünün pazarlama iletişimi sürecinde başarılı olabilmesi için öncelikle
kaliteli olması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle sorunlarla boğuşan,
insanlarının mutlu olmadığı bir şehrin pazarlanabilmesi ve markalaşma sürecine girmesi
mümkün değildir. (Altunbaş, 2007:158-159)
Bir kentin markasının güçlü bir marka haline getirilmesi için öncelikle o kentte
marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin bulunması gerekir. Bu nedenle
kentlerin marka olmasında önemli bazı noktaların dikkatle irdelenmesi gereklidir. Bir
şehrin iyi bir markaya sahip olması için gerçekten var olmasa bile ayırıcı bir özelliğe
sahip olması gerekmektedir. Kent markası, şehrin görünüşü, kent insanlarının deneyimi
ve inançları ve davranışlarını da kapsamaktadır. (Özdemir, 2009:116)
Kentlerin kaderi ekonomik cazibeleriyle doğru orantılıdır. Ekonomik cazibeyi
artırmak ise, markalaşmadan geçmekte; kent, ülkesindeki ve dünyadaki yatırımları,
alıcıları ve turistleri kendisine çekmek için markalaşma faaliyetleri yürütmektedir.
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Kentlerin çekici hale gelmesi için cazibe faktörlerini bulundurmaları gerekmektedir.
Cazibe faktörleri iki grupta ele alınmaktadır. Birinci grup faktörler, sert cazibe faktörleri
olarak adlandırılır ve ekonomik istikrar, verimlilik, maliyetler, mülkiyet kavramı, yerel
destek hizmetleri ve ağlar, iletişim altyapısı, stratejik konum ve teşvikleri içerir. İkinci
grup faktörler, yumuşak cazibe faktörleri olarak adlandırılır ve niş geliştirme, yaşam
kalitesi, işgücünün rekabet gücü kişisel faktörler, yönetim, esneklik ve dinamizm, iş
ilişkilerinde profesyonellik düzeyi ve girişimcilik ortamını içerir. (Kaypak, 2013:347)
Kentlerin “uluslararası bir marka olma” çabaları öncelikle ekonomik nedenlere
dayanır. Aslında kent için uluslararası bir kimlik ile sabit sermaye yatırımlarını ve
dolaşımdaki sermayeyi (ulaştırma, turizm, kültürel etkinlikler vb. gibi) çekmek,
neredeyse evrensel bir ekonomik kalkınma stratejisi haline gelmiştir. (Özdemir,
2009:115) Kentte markalaşma için, öncelikle şehrin alt yapısı ve sosyal görünümü
düzenlenmelidir. Bunun yanında kentin var olan potansiyelinin ortaya çıkarılarak,
kurumlar ve sektörler arası paylaşımın ve iletişimin artması sağlanmalıdır. Sonrasında
ise kente ait ortak değerlerden yola çıkarak bütün görüşlerin değerlendirilmesi ve
uzlaşmayla kararların alınması gerekmektedir. (Adıgüzel, 2013:288)
Çeşitli düzeylerdeki mekanlar ürün ve hizmetler gibi pazarlamaya konu olmakta
ve marka olarak konumlandırılabilmektedirler. Ülke, bölge, destinasyon, şehir ve yöre
gibi değişik mekan düzeyleri mekan markası yaratma sürecine konu olabilirler. Şehir
markası yaratma, marka stratejisi ve iletişiminde elde edilen bilgilerin, mekanların ve
şehirlerin geliştirilmesi için kullanıldığı yeni bir disiplindir. Bu disiplin söz konusu
şehrin güçlerinin pazar ihtiyaçlarıyla iyi bir şekilde ilişkilendirilmesini sağlamak ve
güçlü, olumlu ve farklı itibarının o şehre kalıcı bir avantaj getirmesini sağlamayı temel
alan bir anlayışı ifade etmektedir.(Tek, 2009:169)
Her şehrin markalaşması için genel bir reçete söz konusu değildir. Her bir şehir
için; bilişsel imaj, duygusal imaj ve destinasyon kimliği çalışmaları yapılmalı ya da
bunların karmasında oluşan bir çalışma gerçekleştirilmelidir. (Sahin, 2014:251)
Şehirlerin markalaşma sürecinin ilk adımı stratejik planlamadır. İkinci olarak ilerlemeyi
sağlayan destinasyon (yer) pazarlamasıdır. Şehrin markasını konumlandıran ya da
yeniden tanımlayan ise şehir markalaştırma sürecidir. (Rizzi, 2010:300) Ülkeyi
oluşturan her bir şehrin kendine özgü yönleri olduğundan, özellikle insanların zihninde
yer edinmek isteyen şehirlerin turizm yönlerini ön plana çıkaracak faaliyetler yapmaları
gerekmektedir. (Toksarı, 2014:329)
Marka kent olmak için; öncelikle kenti dışa açmak, yatırımcıları, alıcıları ve
turistleri süreklilik taşıyan bir şekilde kente çekebilmek gerekir. Marka olmak; kentin
merak uyandıran bir yer haline getirilmesi, keyifle yaşanacak bir kent ortamı
yaratılması, kente gelenlere misafirperver davranılması, yatırım, hizmet ve ticaretin
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kolaylaştırılması ile doğru orantılıdır. Kenti merak uyandıran bir yer haline getirmek
demek, belirli bir özelliğinin ön plâna çıkarılması ve adının dünyadaki insanlara
duyurulması demektir. (Kaypak, 2013:349) Şehir ekonomileri açısından en önemli
kaynaklardan biri olan turizm, çeşitliliğiyle birçok fırsatı taşımaktadır. Turizm
çekicilikleri yüksek olan şehirler bu fırsatları değerlendirme de daha yüksek potansiyele
sahip olmaktadır. Turizm çekicilikleri, bir şehrin markalaşmasında etkindir. (Taşkın,
2013:253)
Güçlü ve zayıf yönleri göz önüne alınarak öncelikler listesi belirlenerek bunun
düzenli takibi yapılmalıdır. Öncelikle büyük etkinliklerin şehrin imajını yenilemede
tetikleyici unsur olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. (Rizzi, 2010:316) Şehirler,
kendi markalarını oluştururken yenilikçi stratejiler be network yaklaşımı
sergilemelidirler. (Dinnie, 2010: 263) Kentin sahip olduğu kaynakların
markalaştırılarak pazarlanması suretiyle bilinirliğinin ve değerinin artmasının yanında,
bu yolla kentin bir kimlik kazanması da mümkündür. (Zeren, 2012:97)
Şehirlerin mevcut durumlarını yansıtan çalışmalar sağlıklı olarak ölçülemezse
markalaşma süreci olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Bu bağlamda bilinen ve yaygın
olarak kullanılan üç ölçek mevcuttur. Bunlar incelendiğinde ya işletmelerde kullanılan
pazarlama ve marka ölçekleri kullanılıyor ya işletmelerde kullanılan pazarlama ve
marka ölçekleri uyarlanıyor ya da özel ölçekler geliştiriliyor. (Sevin, 2014: 48) Bu
anlamda DMU olarak adlandırılan bir model ortaya konmuştur. Bu model; tanımla, ölç
ve görüşülürlüğü sağla olarak açılımlandırılabilir. Tanımlama sürecinde çalışmanın
yapılacağı bölge ile ilgili paydaşların zihnindeki kimlik, tanımlama sürecini
oluşturmaktadır. Ölçme dendiğinde markanın belirlenmesinde insanların zihnindeki
konseptin ortaya konmasında katkı sağlamaktadır. Son aşamada ise elde edilen verilerin
karar vericilerin, paydaşlara ve diğer ilgili kişilere rapor edilmesi gerçekleşir. (Sevin,
2014: 51)
Bu noktada ön plana çıkan ve rekabette diğer şehirlere karşı üstünlük sağlayan
şehirlerin bir çok farklı tarafları olabilmesine rağmen, bu üstünlüğü sağlayan en önemli
unsur yönetim sürecidir. Özellikle bütün işletmelerin uyguladığı veya uygulamaya
çalıştığı stratejik yönetim anlayışı, şehirlerin mevcut durumunun ön analizi, şehrin
ortaya çıkarılabilecek üstün taraflarını, mevcut zayıf taraflarını ve gelecekte ortaya
çıkabilecek fırsatları ve tehditleri dikkate alarak oluşturulan bir yönetim biçimidir.
(Eroğlu, 2007:65)
Kentlerin markalaşmasında kendine özgü nitelikler ve farklılaşma önem
kazanmaktadır. Rekabet halinde olan diğer kentlerden farklı, üstün ve avantajlı birtakım
özellikler sergilenmeli, tüketicilerde bu yönde bir algı oluşturulmalı ve söz konusu algı
sürdürülebilir olmalıdır. (Tek, 2009:169) Günümüzde enformasyon bolluğu yaşanması
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sebebiyle sıradan reklam uygulamaları etkinliğini kaybetmektedir. Sadece tanıtım
yaparak markalaşmak ve başarılı olmak mümkün değildir. Tanıtımın yanında, hedef
kitleye ve dünyada ortaya çıkan değişimlere göre ürün yaratmak, var olan ürünü
geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak, fiyat dengesini kurmak önemlidir.
(Tek,2009:169)
Peki, neden bazı kentler diğerlerine göre daha çok yaşanılası veya görülesi
hissedilir? Bu sorunun yanıtı kentin kimliğinde düğümlenmektedir. Kent teknik,
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapının birlikte söz konusu olduğu bir mekân, bir
yerleşmedir. Kent kimliği, çoğul içeriklidir. Kentin kimliğini; yapıları, mekânları, tarihi
ve doğal çevresi ve o kentte yaşayanların tüm faaliyetleriyle birlikte ortaya koydukları
fiziksel ve sosyal ortam oluşturur. Kentsel yerleşmeler çeşitli kültür ve sosyal
yapılardan oluşması nedeniyle farklılıklar gösterirler. Kentlerin farklı karakterleri kent
kimliği, kent profili ve kent imgesi kavramlarıyla açıklanmaktadır. (Kaypak, 2013:346)
Avrupa’daki ilk stratejik planlama yapılan şehirler; Barselona, Liel, Bilbao ne
Liyon’dur. Bu çalışmalarda ABD baktığımızda 1982-84 yıllarında San Fransisko’dur.
Bu strayejik planların taklit etme tehlikesinden sakınmak ve özgün planlar
gerçekleştirmek için projelerin kuvvetli yerel kimliği yansıtması gerekir. Öncelikle
şehrin sosyo ekonomik ve çevresel durumunun tespit edilmesi gerekir. Daha sonra
şehirdeki kurumlar, yönetim, birlikler ve yerel halkın kısa dönemdeki hedefleri
belirlemesi gerekir. (Rizzi, 2010:314-316) Dünya örneklerine baktığımızda, Londra,
New York, Paris, Prag, Barselona, Sydney ve Moskova gibi kentler taşıdıkları farklı
özelliklerle markalaşmışlardır. Pekin, Kahire, Madrid, Roma, Berlin, Seul, Tokyo, Rio
de Janerio ve diğerleri yaşamak veya görmek için merak ettiğimiz kentlerdir. Sırf Paris
yılda 20 milyonun üzerinde turist ağırlamaktadır. (Kaypak, 2013:345)
Şehir imajı, şehir pazarlamanın en kritik, en önemli noktasıdır. Uzun dönemli
projelerde şehirler imajlarını stratejik imaj yönetimi ile yönetmelidir. Bir şehrin imajı
geçerli, inandırıcı, sade, çekici ve ayırıcı olmalıdır. Markalaşma şehrin itibarını
yükseltecek ve ziyaretçiler, yatırımcılar ve şehrin yeni yerleşenleri için cazip hale
gelecektir. New York (New York’u seviyorum - I love NY ve Uyumayan şehir – The
city that never sleeps), Philadelphia, Tacoma, Londra ve Singapur başarılı
uygulamalarla şehirlerin pazarlanmasında ve markalaşması konusunda başarılı örnekler
olurken Kanada’nın Ottawa şehri bu konuda başarısız örnek olmuştur. Ottowa “teknik
olarak güzel” sloganıyla şehrin doğal güzelliği ve teknolojik gelişmesini tek bir cümlede
belirtmesine rağmen şehir sakinleri tarafından beğenilmemiş, yaratıcı bulunmamış ve
yeniden strateji geliştirmek zorunda kalmıştır. (Altunbaş, 2007:161)
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V. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİLER VE BULGULAR
Sandıklı’nın Marka Konumlandırılması ve Marka Değerinin İyileştirilmesi İçin
Öneriler adlı çalışmanın araştırma bölümünde çalışmaya katkı sağlayacağına inanılan
ve Sandıklı’da bürokrasi, iş dünyası, akademi ve sosyal yaşamda söz sahibi kanaat
önderlerine aşağıda yer verilen üç farklı soru yöneltilmiştir. Alınan cevaplar çalışmaya
titizlikle değerlendirilerek ve mükerrer cevapların yer almamamsına ayrıca gayret
gösterilmiştir.
1- Sandıklı’nın marka kent olması yolunda en büyük avantajların neler
olduğunu düşünüyorsunuz?
… kaplıcamız ve kaplıcada bulunan çamur banyoları; Son yıllarda yapılan ve
yapılacak olan beş yıldızlı otellerde bunun bir ispatı olsa gerek.
… yılkı atlarıyla da doğa turizmi ve kanyonuyla Akdağ turizmi. Birde tarihi
Zenginlikleri (Aziz Aberkios vb) su yüzüne çıkartılması ve bilinen tarihinin (Yunus
Emre-Tapduk Emre) tanıtılması.
Sandıklı patatesine marka alınıp bir birim üzerinden satışı yapılmalı, yol
boylarında satılan ilçenin patatesine hak ettiği değeri yanlış aksettiren satıcıların
satışlarının iptal etmesi sağlanmalıdır.
Zengin bir kültüre sahip olan Sandıklının kültürünü Kaplıca turizmi ile entegre
edip daha çok kitlelere aktarılması sağlanmalı.
Sandıklı Akdağ Tokalı Kanyon yılkı atları ve endemik bitki türlerinin kaplıca
turizmiyle entegre edilmesi sağlanmalı.
Marka Kent olma yolundaki en büyük avantajımızın D 100 karayolu üzerinde
olmamızdır.
… jeoermal seracılık.
Ülke genelinde aynı konularda marka olmaya çalışan bölgeler var fakat sandıklı
jeopolitik konum olarak avantajlı, iklim şartları konusunda avantajlı.
Sandıklı çamur banyoları ve termal suyunun kalitesi ile dünyanın en iyi termal
kaynaklara sahip kaplıca merkezlerinden birisidir. Bu başlı başına bir markadır. Bizim
bu değerimizi önce tüm ülkemize daha sonra da bütün dünyaya tanıtmamız gerekir.
… Termal turizm sektörü katma değeri çok yüksek olan bir sektör.
…Bu konuda uzman, deneyimli işi bilen profesyonel işletmeciler var, bu iş
onların işi ." İşi ehline bırakınız." diye bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerif bize yol
gösterici olmalıdır. İlk yapılacak iş tüm işletmeler, denetimi belediye tarafından sıkı bir
şekilde yapılmak şartıyla özel şirketlere kiralanmalı, daha sonra da 5 yıldızlı otellerin
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sayısının artırılması için teşvikler uygulanmalı, butik oteller ve ev pansiyonculuğu da
devreye girerek termal turizm için alt yapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülmelidir.
… Sandıklı Hüdai kaplıcaları ise suyunun mineral ve radyoaktif element
zenginliği bakımından dünyada üçüncü sırada.
… Çamur banyoları da bize büyük bir avantaj sağlıyor.
İlçemizin Yunus ve Tapduk Emre gibi dünyaya mal olmuş değerleri var.
Hristiyanlık dünyasında çok özel bir yeri olan, 13. havari mertebesinde görülen
Abercius Marcellus Kaplıcada 2. yüzyılda piskoposluk yapmış. Termal turizm için
ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi bu değerlerimizle buluşturmamız
gerekiyor. Bunun için kültür bakanlığı devreye sokulmalı, alt yapı ve tanıtım faaliyetleri
yapılmalıdır.
… kültürel mirasımız olan Yaren geleneği, kılıç kalkan oyunumuz, leblebili
helvamız bize farklı destinasyonlar sunabilir. Bütün bu kültür hazinelerimizi turizme
kazandırarak termal turizm için ilçemize gelmiş misafirlerin konaklama gün sayılarını
artırabiliriz.
… İnsanlığın tedavisinde 2000 yıldır faydalanılan termal suyumuz, Türk dilini
tüm sadelik ve güzelliği ile ortaya kayan, sevgiyi felsefe haline getirmiş Yunus Emre'nin
Sandıklı'da yaşamış ve metfun olması. Hristiyan dünyası tarafından aziz olarak anılan
ve kimi zaman İsa'nın dört havarisi ile eş değer (isoapostolos) görülen Aberkios
ilçemizde yaşamış burada ki mezarındaki şiir erken Hristiyanlık devrinin en önemli
buluntusudur. Aberkios'un mezar yazıtının 1892 yılında ilçemizden Abdülhamid
tarafından Roma'ya gönderilmiştir. Bu yazıt 1963'e kadar Lateran Müzesi'nde korundu
şimdi Vatikan Müzesi'nde sergilenmektedir. Hristiyan arkeolojisinde bu yazıt
"Hristiyan
yazıtlarının
kraliçesi"
olarak
adlandırılmaktadır.
Yunus Emre'miz, Aberkios ve termal suyumuz iyi anlatılır ve reklamı yapılırsa
Sandıklı'yı marka yapar.
… En büyük avantajın zaten dünya ve Türkiye’de marka olmuş hüdai kaplıcası ki insanlar Sandıklı Kaplıcaları olarak ifade etmektedir- ve termal çamurlarıdır bence.
… Önemli bir karayolu güzergâhında bulunması ve günde binlerce bazen
onbinlerce kişinin bu şehirden geçiyor olması.
2- Sandıklı’nın marka kent olmasını zorlaştıracak engellerin neler
olduğunu öngörüyorsunuz?
Kesinlikle ilk başta ve en önde insan faktörüdür. Maalesef bunu yazmaktan ne
kadar hayıflansak da bu bir realitedir. Bunun haricinde aşılamayacak problem yoktur
diye düşünüyorum.
42

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Bence en büyük engel Yerel Siyasilerin kendileridir. Kısır siyaset sebebiyle
Sandıklı ile yerince ilgilenmemektedirler.
En büyük engel Hemşerilerimizin hasedi. Sandıklı halkının birlikte ortak
çalışamaması. Eldeki değerlerin görmezlikten gelinmesi. Ülke genelinde hem bilgi hem
vizyon olarak değer katacak insanların olması bunları küstürüp faydalanmamamız.
Sandıklı'nın bir ilçe olması.
İlçede birlikteliğin olmaması.
Eğitim almış üst düzey hemşerilerimiz ilçeye geri dönmemesi.
Siyasetin sadece seçimlerde değil, keskin olarak her zaman yapılması.
Sandıklı'da sermayedarlar ilçede yatırıma fazla heveslenmemesi.
İmaj geliştirme ve pazarlamada işbirliği be koordinasyon eksikliği.
Halkın, Belediyelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte hareket etmesinde
siyasi düşünce farklılıklarının öne çıkışı
Şehir markası geliştirme ve tanıtım amaçlı yapılan tüm etkinliklerin yerelin dışına
çıkamaması
Destinasyon tanıtım aracı olarak internet ve bilgi teknolojilerinden yeterince
yararlanılmaması.
3- Sandıklı’nın marka kent olması yolundaki önerileriniz nelerdir?
Kaplıcanın alt yapılarının tamamen bitirilerek reklam kampanyalarıyla yeni bir
anlayışla sloganı ile tekrar eski görkemli günlerine geri döndürülmesi.
Sandıklının alt yapısı turizme yönelik hazırlanıp Hisar Mahallesi eteklerinde
bulunan Sandıklıya özgü yapıların bulunduğu en az iki sokağın yüzey iyileştirme
çalışmaları yapılıp, birkaç tana konağın satın alınarak restoreleri yapılıp konak ve
pansiyon şeklinde çalıştırılması.
Beypazarı örneği olarak kaplıcaya gelen misafirlerin (Ortalama haftalık 5 bin)
rehber marifetiyle otobüslerle kaplıcadan alınıp Yunus Emre-Tapduk Emre
güzergâhından merkezde Müradin caminde bulunan Şeh Nureddin ( Leblebiyi 700 yıl
önce icad eden) Türbesinden sora Hisar Kalesine çıkartılıp oradan yaya olarak yüzey
iyileştirmeleri yapılan evlerin önünden çarşıya akışını sağlamak.
Bu arada yüzey iyileştirme çalışmaları yapılan evlerin önünde yöresel ürünlerin
satılarak ilçe ekonomisine katkısı ağlanmalıdır. Sandıklıdan günde ortalama yüz binin
üzerinde araç geçmektedir.
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Mevcut karayolundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu karayolu üzerinde daha
çok hizmete yönelik işyerlerinin açılması gerekmektedir.
Kaplıcamızı yeterince tanıtamıyoruz. Reklam yapamıyoruz. Gerekli tanıtımları
yapmalıyız.
Hedefin doğru belirlenmesi ve bu hedef doğrultusunda öncelikle kendinden emin
memleket sevdalısı bir lider bulmak bu lider önderliğinde çalışma gönüllüleri
belirlemek, bu ekibin çalışması.
Bu çalışmaların sonucunun 5-10 yılsonunda yerini bulacağını düşünüp aceleci
olunmaması,
… idarecilerimizi yurt içi ve yurt dışı seyahatlere götürerek dünyadaki ve
Türkiye'deki iyi uygulamaları yerinde görmeleri sağlanmalıdır.
Başta yerel yönetim olmak üzere merkezi yönetim temsilcileri, meslek odalarının
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, İlçemizde yaşamını sürdüren akil
insanlar, siyasi parti temsilcileri, iş adamlarımız, Ankara'daki siyasilerimiz, bir masa
etrafında toplanmalı. Bu konu derinlemesine tartışılmalı, Marka Kent olma yolunda
hedef belirlenmeli, ortak akıl devreye girmelidir. Hedef belirlemeden hiç bir şey
yapamazsınız. Hedefinizi belirledikten sonra planlamalar yapılmalı ve uzman
kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili birimlerinden profesyonel destek alınarak varılacak
hedefe adım adım kararlılıkla gidilmelidir.
Yörenin tanıtımına yönelik olarak festivaller düzenlenmeli.
Yöre insanını bilinç düzeyinde yükseltmek, müteşebbis bir ruh oluşumuna zemin
kazandırmak için çalışmalar yapılmalı.
Öncelikle Sandıklı Hüdai Kaplıcalarındaki olumsuzluklar hızla giderilmeli,
karayolu ulaşımı kolaylaştırılmalı ve tesisler marka kent imajına uygun hale
dönüştürülmeli, yenilenmeli veya yeniden yapılmalı.
Sandıklı Hüdai Kaplıcası işletmeleri ve otellerde görev alan personellerin
‘’marka kent’’ konusunda, hizmet kalitesi, misafir ilişkileri konusunda sürekli eğitime
tabii tutulması ve iş gören devir hızını azaltacak çabalara girilmeli.
‘’Söz konusu Sandıklı ise gerisi teferruattır’’ düşüncesiyle kentin yararına
olabilecek tüm faaliyetlerde farklı bir amaç gözetilmeksizin işbirliğine gidilmelidir.
VI. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz toplumsal yaşamında rekabet süreci sadece ürünler veya firmalar
arasında gerçekleşmemektedir. Ülkeler ve şehirlerarasında da büyük bir rekabet
yaşanmaktadır. Bu rekabet şehir de yaşayanların hayat standartlarının çok daha yüksek
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bir seviyeye çekilmesi adına gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda şehri yönetenler
rekabet edebilmek amacıyla farklılaşmayı önceleyen stratejiler geliştirmeye
çalışmaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında markalaşma süreci, imajı ve şehirlerin
bu değerler üzerinden marklaşmasının önemine vurgu yapmaya çalışılmıştır. Bunun
yanı sıra Sandıklı’nın markalaşmasında birinci derecede görevli olan resmi ve sivil
kanaat önderlerinin yorumları derlenmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda; Sandıklı ilçesinin yerleşim yerinin stratejik bir öneme sahip olduğu
önemli merkezlerin geçiş yolunda bulunduğu bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.
Jeotermal kaynakların değerli oluşundan hareketle turizm alanında önemli bir yatırım
imkânının var olduğunun her katılımcı tarafından vurgulandığını gözlemlemekteyiz.
Bunun yanı sıra tarih turizmine yönelik değerleri barındıran şehir de bu anlamda da
tanıtım faaliyetlerinin gerekliliği dillendirilmiştir.
Sandıklı’nın marka kent olmasını zorlaştıracak engellerin neler olduğunu
öngörüyorsunuz? Sorusuna verilen cevapların büyük bir bölümünde insan faktörü ön
plana çıkmaktadır. Çalışmamızın literatür kısmında yer verdiğimiz bilgiler tarafından
da desteklendiği üzere şehri oluşturan insanlarına “marka kent” kavramını anlatıp onun
desteğini alamayan şehirlerin bu konuda hiçbir şansları bulunmamaktadır. Bundan
dolayı şehri meydana getiren tüm kesimlerin bu yolda desteği alınmalıdır. Bu desteğin
alınmasının olmazsa olmaz koşulu ise konunun her yönünün toplumda çık bir şekilde
paylaşılmasından geçmektedir.
Bu düşünceler ışığında başta yöneticiler olmak üzere her kesim “marka kent”
kavramı konusunda bilinçli ve hedefe götürecek tarzda bir eğitime tabi tutulmalıdır.
Yerli ve yabancı iyi örnekler gerekirse yerinde gezilerle tespit edilmelidir. Tanıtım ve
bilgilendirme yolunda Sandıklı’nın farklılaşmasını sağlayacak olan tüm değerlerinin bir
envanteri çıkartılmalı ve bu değerler üzerinden özgün tanıtım ve lobi faaliyetleri
yürütülmelidir. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken yerli ve yabancı ajansların verdiği
maddi ve lojistik destekler projelendirilme çalışmaları ışığında şehre değer katma
anlamında kazandırılmalıdır.
Rekabette avantaj sağlama adına maddi öğelerin pazarlanmasının ötesinde,
günümüzde yerele ait, özgün, duyguları harekete geçirebilen bilgi ve yaratıcılığa dayalı
etkinlikler de ortaya konmaya çalışılmaktadır. Sandıklı özelinde Yaren Kültürü ve onun
ritüellerini sergileyen gösteriler bu bağlamda değerlendirilmelidir.
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ÖZET:
Stratejik yönetim işletmenin uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama
faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Marka şehir olmak için kullanılacak yöntemin
adı marka stratejisidir. Stratejik marka yönetimi, bir şehrin geleceğiyle ilgili kararlar
vermekle ve bu kararların uygulanmasıyla ilgilenir. Marka şehir olma stratejisi, bir şehrin
marka olma amacına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirmesini, bunların
planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. . Marka şehir olma stratejisinin asıl
amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını denetlemektir. Stratejiler
oluşturulmasında ne, niçin, nasıl, ne zaman, nereye ve kim sorularına uygun cevaplar
bulunması önem taşımaktadır. Bugün şehirler kendi kendilerine “insanlar neden burada
yaşamak, buraya taşınmak, burayı ziyaret etmek, buraya yatırım yapmak, burada bir iş
kurmak veya işini genişletmek ister” sorularını sormalı, kendi rekabet avantajlarını
belirlemeli, geleceği planlamalı ve bu uzun soluklu süreçte markalaşma yolunda adımlar
atmaya başlamalıdır. Bu çalışmada Afyon’un önemli ilçelerinden Sandıklının marka şehir
olabilmesi için nasıl marka olma stratejisi geliştirmesi gerektiği ve uygulayabileceği
stratejiler ulusal ve uluslararası boyutta incelenmiştir. Çalışma, konu ile ilgili kaynakların
taranması yöntemine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şehir Markalaşması, Sandıklı, Marka Sehir Stratejisi, Konumlandırma,
Key Words: City Branding, Sandıklı, City of Brand Strategy, Positioning,

1.GİRİŞ
Strateji kelimesinin etimolojik kökeni Eski Yunanca'ya kadar dayanmaktadır.
Strateji, Eski Yunanca "stratos" (ordu) ve "ago" (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yunanca stratego, "kaynakların etkin kullanımı
yoluyla düşmanların yok edilmesinin planlanması" anlamına gelmektedir. Türkçe'de
strateji kelimesi "sürme, gönderme, götürme, gütme ve bir amaca varmak için eylem
birliği sağlama ve düzenleme sanatı" olarak tanımlanmakladır. Strateji, özellikle askeri
terminolojide çok sık kullanılan bir kavramdır. Kısaca stratejinin tanımlarından birini
şu şekilde ifade edebiliriz: İşletmenin içinde bulunduğu çevre ile uyumunu sağlayan
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temel özellikler. Strateji ile ilgili, stratejik yönetim ilkelerine bağlanmayı sağlayan güzel
bir tanım şu şekildedir: Strateji, çevre ile ilgilenmek ve başa çıkmak üzere ve işletmenin
hedeflerine doğru hamle yapmak üzere kaynakların dağılımı üzerinde yoğunlaşan eylem
planıdır (Çakırer, 2006; 163). Japon savaş sanatı Sun Tzu temel felsefesinde ilk olarak
şu fikri savunur: "Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen
kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa süreli ise daha savaşmadan sen kaybedersin.
Zengin strateji, yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yenilmeye
mahkûmdurlar. Bu yüzden, muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup
savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir." Sun Tzu “Stratejisi
olmayanlar yenilmeye mahkûmdurlar.” diyerek iş dünyasında stratejinin başarının
anahtarı olduğunu belirtmiştir (Çakırer, 2006; 164). Stratejik yönetim işletmenin uzun
dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve sürdürülebilir rekaber üstünlüğü
sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin
tümü olarak tanımlayabiliriz. (Ülgen, Mirze, 2010; 33 ) Marka şehir olmak için
kullanılacak işlemler dizisinin adı stratejik yönetimdir. Stratejik yönetim, bir şehrin
gelecek istikametiyle ilgili kararlar vermekle ve bu kararların uygulanmasıyla ilgilenir.
Stratejik Yönetim, bir şehrin marka olma amacına ulaşabilmesi için etkili stratejiler
geliştirmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder.
Stratejik yönetimin asıl amacı stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını
denetlemektir. Stratejiler oluşturulmasında ne, niçin, nasıl, ne zaman, nereye ve kim
sorularına uygun cevaplar bulunması önem taşımaktadır. Günümüzde başarıyla marka
olan şehirleri araştırdığımızda bu şehirleri aşağıdaki stratejileri uyguladıkları
görülmektedir.
Markalaşmak bir strateji işidir. Öncelikle ne markalaştırılacaktır, buna karar
verilmelidir. Bir ilin tamamı mı, herhangi bir yeri veya doğa harikası mı, yoksa ilin
merkez ilçesi mi markalaştırılacaktır? Marka bir katma değer, bir cazibe olduğuna göre,
markalaşma ile müşteri sadakati sağlanır, karlılık artar. Markalaşmada medya ve talep
istikrarı önemlidir. Medya, talep ilgisini ve istikrarını toplamak ve sürekli kılmak için
bir fırsattır. Marka hem imaj, hem de talep yaratır. Kentlerimizin bu süreçte dayandığı
ürün ve bu ürünün stratejisi olmadığı için yalnız bir iletişim stratejisi ile markalaşma
olmaz, markalaşmayı çok yönlü strateji üzerine oturtmak gerekir (Tekeli, 2008).
Kimlikli bir kent olmanın vizyon tasarımı ve vizyon tasarımının marka kent olmakla
alakası vardır. Marka olarak kentin, gelecekte de yaşayanlara kentsel kalite güvencesi
verdiğini unutmamak gerekir (Banger, 2006).
1. EN OLMA STRATEJİSİ
Günümüzde her alanda “en” sıfatlarına çok sık rastlarız. Ünlü marka
yöneticilerine göre ürün ve marka yağmuru altında yaşadığımız bu dönemde, “en” olma
kuralı, başarıda önemli rol oynuyor. Bunun için de bir ürün ya da hizmette “ilk” olmak
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gerekmiyor. O ürünü farklılaştırıp yeni bir kategoride de “ilk” haline gelinebilir. Tıpkı
“en”de olduğu gibi… “En büyük”, “En verimli”, “En karlı” ve diğerleri… İş dünyasının
önde gelen şirketlerinin patron ve yöneticileri de bu tür sıfatları kullanmayı tercih
ediyor, kurumları ile övünme yoluna gidiyorlar. Benzer eğilim dünyada da var.
Japonya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Rusya’ya dünyanın her tarafında “en” sıfatıyla
başlayan yakıştırmalar kullanılır, önemli bir unsur olarak öne çıkarılır. (Ateş,
capital.com) Günümüzde markaların çoğu, “en” ile başlayan imkanlardan birini
seçerek, tek bir büyük yarar konumlandırmasını yaparlar… Buna göre otomobil
pazarında, Mercedes “en prestijli” konumun sahibidir; BMW (sürüş açısından) “en iyi
başarım” konumun sahibidir; Hyundai “en az pahalı” konumunun sahibidir; Volvo da
“en emniyetli” konumunun sahibidir. (Ateş, capital.com) Ünlü pazarlama gurusu Seth
Godin, farklılaşma açısından en” olma kuralının önemli bir dikkat çekme aracı
olabileceğini söylüyor. Godin, “Dünya rekoru kıranlar için listede her zaman yer vardır.
Gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu, en huysuz restoran sahibi ya da en hızlı bilgisayar.
‘En’ olan her şey dikkatimizi çeker. Merakımızı uyandırır. Arkadaşlarımızla onlardan
konuşmak isteriz” diye konuşuyor. “En” olmak markalar açısından “fark” yaratma
hedefini sağlar. Yönetim guruları, bazı durumlarda piyasada çok rakibi bulunan bir
ürünün, başına “en” sıfatı koyarak ciddi bir rekabet avantajı yakalayabileceğine dikkat
çekiyorlar. Onlara göre, marka enflasyonunun yaşandığı bir pazarda, “en ucuz”
tanımlaması, markayı bir anda farklı bir yere oturtabilir. Örneğin, ünlü yönetim gurusu
Michael Porter, “Rekabet Stratejisi” adlı kitabında “fiyat önderliğini”, kazandıran üç
rekabet silahından biri olarak gösteriyor. Ona göre, Japonlar, fiyat önderliği ilkesini
uygulayarak birçok alanda üstünlüğü ele geçirdiler. (Ateş, capital.com)
Philip Kotler, “en” olmanın önemine dikkat çekiyor, ancak “en iyi” faktörünü
öneriyor. Kotler, “Tüketiciye, satın almak için daha somut neden ve yararlar ifade etmek
gerekiyor” diye konuşuyor. Ardından da şu özelliklere ulaşabilmenin, şirketler için çok
kritik olduğuna dikkat çekiyor: “En iyi kalite”, “En iyi performans”, “En emniyetli”,
“En hızlı”, “En az pahalı”, “En yüksek prestijli”, “En kolay kullanılan” ve “En
dayanıklı”… Philip Kotler, şirket ya da markanın önüne “en” koyarken, bir
“konumlandırma” stratejisinden yararlanmak gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun ise
“Vasıf”, “Yarar”, “Kullanım”, “Rakip”, “Kullanıcı”, “Kategori” gibi özelliklere göre
yapılabileceğini söylüyor. (Ateş, capital.com) Bazı şehirler farklı olma cesareti bile
gösteremezken, zekice politikalarıyla daima gündemde kalmayı başaran Dubai’de
mimarlar ve mühendislerin projesi ne kadar uçuk kaçık da olsa muhatap buluyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai Emirliği’nde, dünyanın en büyük gayrimenkul
geliştirme şirketlerinden olan Emaar Properties’in yaptığı 160 katlı, 800 metre
yüksekliğindeki "Burj Dubai", dünyanın en yüksek binasıdır. Dünya’dan, Türkiye’den
en’ler:
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Dünya Miras Listesi’nde yer alan en güzel 12 şehir, (UNESCO)
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri, (Mercer, The Economist dergisi, Monocle)
Dünyanın en çok turist çeken şehirleri, (Master Card)
Dünya’nın en iyi 25 destinasyonu, (Trip Advisor)
Dünya’nın en güzel şehirleri,
Dünyanın en kalabalık şehirleri,
En çok milyarder barındıran 10 şehir, (Forbes Dergisi)
Sokak sanatında en iddialı 20 şehir, (oitheblog.com)
Dünya’nın en akıllı şehirleri,
Dünya'nın en korkunç 10 terkedilmiş şehri
Dünya’nın en pahalı şehirleri,
Dünya’nın en ucuz şehirleri,
Dünya’nın en çok fotoğraflanan şehirleri,
Dünya’nın en muhteşem 60 şehri, (independent gazetesi)
Dünya’nın en ünlü şehirleri,
Dünya’nın en riskli şehirleri,
Dünya’nın en çok gökdelene sahip şehirleri,
Dünya’nın en moda şehirleri, (Global Language Monitor)
Dünya’nın en hızlı büyüyen şehirleri, (Mashable)
Dünya’nın en soğuk şehirleri,
Dünya’nın en renkli şehirleri,
Dünya’nın en romantik 7 şehri
Türkine’nin en kalabalık 10 ilçesi
Türkiye’nin en büyük 20 ilçesi
Türkiye'nin en yaşanılası köyü
Türkiye'nin en zengin köyü (Aksiyon)
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2. İLK OLMA STRATEJİSİ
İlkler hiçbir zaman unutulmaz. Her müşteri için ilkler özel bir anlam
taşımaktadır. İlk alınan ev, ilk alınan araba, ilk kullanılan her hangi bir marka gibi…
Çünkü müşteri tarafından, daha sonra karşılaşılan benzer durumda, o ilk deneyimler
göz önüne alınarak tepki verilir. Sektörde ilk olmak, yeni doğmuş hayvanları
damgalamak gibidir. Hiçbir zaman çıkmaz ve unutulmaz. İnsanların en iyi bildikleri
kişiler, ürünler, markalar, adlar hep alanlarında ilk olanlardır. Atlantiği hiç durmadan
ilk uçan kişi ya da Ay’a ilk ayak basan kişilerin adlarını herkes bilir. Ancak ikincileri
pek çok kişi hatırlamaz. Birçok sektörde de herkesçe kabul görmüş bir lider firma
bulunur. Bu lider firmanın piyasa payı en yüksektir. Fiyat, ürün değişiklikleri dağıtım
ve tutundurma konularında diğer firmalar lider firmayı takip ederler. Amerikayı
keşfeden ilk kişi Amerigo Vespucci değil, Christopher Colombus’tur. Ancak Columbus
burada yalnızca altın arayarak ve ağzını kapalı tutup, susarak en büyük yanlışı yapmıştır.
Americo Vespucci ise keşfini tüm gücüyle duyurmuş ve onun adı kıtaya verilerek
ödüllendirilmiştir. Christopher Colombus ise bir hapsanede ölmüştür. Pazara ilk giren
markalar, ürün kategorisine ismini verir. Bu özellikleri kabul ettiren markalar sonradan
çıkan rakip markalara karşı da başlangıçta rekabet avantajı sağlamış olur. Fakat bu
avantajın devam etmesi yine markanın performansına bağlıdır. Pazarlama konusundaki
kitaplarıyla öne çıkan Al Ries, “En iyi yol ‘ilk’ olmaktır” diye konuşuyor. Böylece
şirketlerin, özellikle de markaların tanıtım ve halka inmede büyük bir başarı
sağlayacaklarını belirten Ries’e göre çok sayıda şirket ve marka, “ilk” oldukları için
birer “jenerik” marka haline geldiler, bu nedenle de pazardan en büyük katkıyı elde
ettiler. Bunun benzer örnekleri uzun süre Türkiye’de de yaşandı. Margarinde Sana, kağıt
mendilde Selpak, deterjanda Omo ve benzer çok sayıda ürün, “ilk” olmanın keyfini uzun
süre yaşadılar. (Ateş, capital.com)
Dünyaca ünlü pazarlama gurusu Al Ries’e göre; başarılı marka kendi kategorisine
hükmeder. Örneğin Coca Cola, kola kategorisine, Microsoft kişisel bilgisayar yazılımı
kategorisine, Kodak, fotoğraf filmi kategorisine hükmediyor. Başarılı bir marka ilk
olarak ‘liderlik’ duygusunu uyandırır. Lider algılanan marka ‘en iyi’ olarak görülür.
İnsanlar lider markanın kategorisindeki diğer markalardan daha iyi olduğu için lider
olduğunu düşünür. Gerçek böyle olmayabilir ama insanlar buna inanır. Gerçek ya da
sanal pazarda başarılı marka oluşturmanın en önemli kuralı ‘birinci’ olmaktır. Lider
markaların çoğu, kategorilerinde birinci olan markalardır. Red Bull birinci enerji
içeceğidir, Coca Cola ilk koladır. Aynı kurallar sanal pazarlar için de geçerlidir.
Amazon.com internet üzerinden kitap satan birinci markadır. Amerikan Online birinci
internet servis sağlayıcısıdır. “birinci” deyince elbette akıllara ilk gelen markayı
kastediyoruz. Pazarda ilk ortaya çıkan markayı değil. Örnegin powells.com internet
ortamında ilk kitapçıdır. Ancak bu kategoride akla ilk gelen marka değildir. İşte bu
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noktada pazarlama öne çıkar. Markanın pazarda ilk marka olmamasına rağmen, akla ilk
gelen marka olmasını sağlamak pazarlamanın görevidir. (Çakırer, 2009; 157)
3.DİNAMİK LOGOYA SAHİP OLMA STRATEJİSİ
Ticaretin başlamasıyla birlikte bir malın ya da bir ürünün diğerlerinden
ayırdedilmesi gerekliliği de doğmuştur. Zamanla bazı ürünlerin taşıdıkları özellikleriyle
rakiplerinden ayrılmaya ve aranılır olmaya başlaması; bunların kolay ayırdedilmesi
gerekliliğinden dolayı üzerlerine bazı işaretler konma zorunluluğunu getirmiştir. 0
dönemde; okuryazar kitlenin fazla olmaması, bu işaretlerin daha çok semboller şeklinde
ifade edilmesinin de temel nedenidir. (www.byexploit.com) Kurumsal anlamda logo,
markaları temsil eden görsel simgelerdir. İşletmelerce seçilen renk, tipografi, logo şekil
değerlerinin, rakip firmalardan farklı yapıda olması gerekir. Markalarda tıpkı insanlar
gibi; doğar, emekler, yürür, büyür, olgunlaşır, ihtiyarlar ve hatta ölebilirler. Bu
sebeple markalar dinamik olmalı ve bu dinamikliği logolarında yansıtmalıdır. Logo,
işletmenin kişiliğini ve imajını yansıtır nitelikte olmalıdır. Ve bu doğrultuda
oluşturulmalıdır. Logolar, işletmeler ve tüketiciler arasında kurulan, şifrelerini iki
tarafında bildiği bir iletişim biçimidir. Logolar yanlızca kar amaçlı işletmelerin marka
oluşturma aşamasında kullandığı görsel semboller değildir. Sivil toplum örgütleri,
sosyal yardım vakıfları, organizasyon-konser ve festivaller, kamu ve eğitim kurumları
da kendilerine özgü logolar kullanmaktadır. Ülkemizde de logo kullanımının gerekliliği,
organizasyonlar, işletmeler ve örgütler tarafından kabul görmüş ve bu kuruluşlar iyi bir
logoya sahip olabilmek adına kaynak ayırmaya başlamışlardır. Bir marka da çağın
değişmesiyle, çağdaşlığını ve çekiciliğini kaybedebilir. Çünkü tercihler ve üsluplar
değişir, işlerin özellikleri değişir, aynı zamanda teknolojik gelişme ve sosyal değişimini
korumak suretiyle amblemlerin kullanıldığı alanlar da değişir. Bunun için amblemler
de, eğer uzun bir zaman kullanılmışsa, değiştirilmeleri yararlı olabilir. Bu arada bazıları
markalarını çağdaşlaştırma yolunu tercih ederken, bazı şirketler de bazı küçük
değişikliklerle yetinebilirler. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Kırşehir Belediyesi kendisini
temsil edecek olan logoda Kırşehir’in en büyük kültür değerlerinden birisi ve dünyanın
ilk uzay gözlemevi ve aynı zamanda Gökbilim Medresesi olan Cacabey Medresesi ve
turuncu kuşak ile ay ve yıldız gibi figürlere yer verildi.
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4. İYİ BİR HİKÂYEYE SAHİP OLMA STRATEJİSİ
Günümüzde pek çok markanın güçlendiren ve takımlarına yoldaşlık hissi
kazandıran faktörlerinden bir tanesi de o markaların hikayeleridir. Markalaşarak öne
çıkan modern şirketler de hikâye anlatmayı bilir. Markalar başarı ya da sıradışı
hikâyeleriyle insanların hayal gücüne hitap ederler. Çünkü hikâyelerin ikna ediciliği
gerçeklerin, raporların ve pazar paylarının ikna ediciliğinden çok farklıdır, çünkü
hikâyeler kişisel bağlar yaratır. Markaların özelliklikle kendini anlatmak için adeta bir
sinema filmi çevirecekmiş gibi iyi ve sağlam hikâyelere ihtiyacı vardır. Hikayeler,
insanın hayatını anlamlı kılan bütünleyici unsurlardır. Hikayeler hep güzel ve öğretici
olmak zorundadır. Markalar da hikâyeleriyle müşterilerin zihinlerinde kendilerine bir
yer edinirler. Şirketler, kuruluş öyküleriyle, çalışmalarıyla inovasyonlarıyla kendilerine
ilginç öyküler yazmaya gayret ederler. İyi hikâyelerin gücünü düşünürsek, arkasında
binlerce yıllık bir tarih olduğunu görürüz. Hikâyeciler, etrafında oturulabilecek ateşler
yakıldığından beri insanların dikkatlerini yakalarlar. Hikâyeci, insan değerlerinden ve
kültürel özelliklerden bahseden hikâyeleriyle hem şirket içinde morali hem de şirket
dışında farkındalığı artırır. Yaptıkları işler yıllar içerisinde şirketin öykülerinden birisi
haline gelir. Hikâyeci efsaneleri yaratan, gerçeklerin etkisini artıran, verilecek dersi
açığa çıkarandır. Ayrıca geleneksel ağızdan ağza yöntemlerin dışında günümüzün
hikâyecileri, verecekleri mesajı en iyi taşıyan, kendilerine en uygun yöntemleri; mesela
videoları, ses mesajlarını, animasyonları, karikatürleri seçmekte ve daha etkili
olmaktadır.
Her şehrin uzun veya kısa bir tarihi vardır. Geçmişte yaşamış halklar,
medeniyetler, orada yaşamış ünlü insanlar, yaşamakta olan sanatçılar ve bilinen kişiler,
orada gerçekleşmiş olaylar o şehrin hikayesini yaratır. Şehrin hikayesi insanları o şehre
çeken unsurlardan birisidir çünkü insanlar hikayeleri sever. Örneğin çok sayıda kültürün
içinde yer alan Şahmeran’ı Yedikule Zindanları’nda geçen bir hikaye içine alarak bir
tanıtım yaparsanız hem tarihi özelliklerinizi hem de sosyokültürel geçmişinizi kullanmış
olursunuz. Şehir yönetimleri tarihi özelliklerini bina veya yapısal figürleri tanıtmanın
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ötesinde düşünmeli, sahip oldukları değerlerin etrafında bir çekim alanı oluşturmalıdır.
Sonuç olarak Sandıklı ilçesinin marka şehir olabilmesinde kullanabileceği Sandıklı’ya
ait hikayeler vardır. Örneğin günümüz Hristiyan dünyası tarafından Aziz olarak anılan
ve kimi zaman İsa’nın Dört Havarisi ile eşdeğer (isapostolos) görülen Aberkios,
Sandıklı’nın yanındaki Koçhisar’da (Hieropolis) yaşamış, burada piskopos olarak
görev yapmış ve yine burada gömülmüştür. Onun ünlü mezar şiiri erken Hristiyanlık
devrinin en önemli buluntusu olup, hem erken Hristiyanlık dönemine ve hem de M.S.
II. yüzyılın Hristiyan terminoloji ve sembollerine ve Kilise’nin Phrygia’daki gelişimine
ışık tutmaktadır.(http://hasanmalay.com) Bu manada Sandıklı Aberkios hikayesini yine
bunun yanında Yunus Emre hikaylerini işleyebilir.
5. SPONSOR OLMA STRATEJİSİ
Günümüzün pek çok şirketi küçük bütçelerle bile olsa rakiplerinden bir adım öne
geçmek ve pazar payını korumak için sponsorluk çalışmaları yapıyor. Değişen pazar
koşullarında tüketiciler sadece ürünü almak istemiyorlar aynı zamanda hayat tarzı,
deneyim de satın alıyorlar. Ticaret hayatının görünen bu kısmı sponsorluğu giderek
daha etkin hale getiriyor. (Akın, 2006) Sponsorluk çok etkin bir pazarlama tekniğidir,
bağış ya da yardım değildir. Sponsorluğun amacı kurumu ya da ürünü tanıtarak imajı
oluşturmak, güçlendirmek, indirekt olarak satın alma tercihlerini etkilemektir. Dolayısı
ile sponsorluk ticari sonuçları hedefleyen bir iletişim aracıdır. (hurarsiv.hurriyet.com.tr
İlk kez Los Angeles Olimpiyatları'nda dikkat çekmeye başlayan sponsorluk, 1990'lı
yıllarda Amerikan şirketlerinin sahiplenmesiyle gelişti. Bugün gelinen noktaysa 30
milyarlık bir pazar. Şehirler de şirketler gibi sponsorluk faaliyetleri ile şirketlerinin
tanıtımını yapmayı amaçlarlar. (Gabrielsson, Johansson, 2002; 20) Türkiye'de
sponsorluk sektörü yeni yeni gelişiyor. Dünyada bu kadar önemli olan sponsorluk
kurumu Türkiye'de 'bağış ve yardım' kavramlarından yavaş yavaş kurtulup sektör haline
gelmeye başladı. Dünyanın en hızlı gelişen pazarlama aracı olan sponsorluk
çalışmalarını bizde genellikle reklam ve iletişim firmaları kendi bünyelerinde
gerçekleştiriyor. Türkiye'de sponsorluğu kurumsal bir strateji haline getirmeye
çalışanların ortak noktası, bu konuda tüketici ve firma bilincini sağlamaktır. Bir şehir
bir organizasyona ev sahipliği yaparak bilinirliğiniğini artırabilir. Bilinirliğinin artması
da marka şehir olmada önemli bir katkı sağlar. Örneğin; Barselona 1992 Olimpiyatları
ile ünlü olmuş ve kentin geleceği, fiziksel yapısı ve profili bu organizasyonla değişmişti.
(www.tourismlifeinturkey.com)
6. SEMBOL OLMA STRATEJİSİ
Semboller çağında yaşıyoruz. Günümüzde sembollere göre sınırlarımızı
belirliyor, ona göre bir şeyleri farkındalık düzeyinde algılıyoruz. Bugün modern çağ
imajlar çağı haline gelirken, sembolleri de imaja indirgemiştir Marka şehir demek
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semboller demektir. Semboller, insanlara özel bir anlam ifade eden objelerdir. Şirket
logoları, bayrakları ve ticari unvanları kolayca hatırlanıp akılda kalabilecek
sembollerdir. Her marka bir semboldür ve bunların anlamları vardır. (Çakırer, 2014; 43)
Güçlü şehir markası oluşturmada kritik faktörlerden birisi de şehirlerin sahip oldukları
sembol bina veya yapılardır. Dünya’daki güçlü destinasyon markaları arasında Paris,
New York, San Francisco ve Londra sayılabilir. Bu şehirler dünyada sembol yapıları ile
hatırlanmaktadır. Şehrin adı sembol yapı ile özdeşleşmiştir. Şehre gelen turistlerin
hemen hemen hepsi sembol yapıyı ziyaret etmeye veya görmeye çalışmaktadır.
(Marangoz, Günal, Çelikkan, 2012; 679) Markalar için sembol nasıl önemli ise marka
bir şehir olmak içinde sembollere sahip olmak çok önemlidir. ABD denilince Özgürlük
Anıtı, Fransa denilince Eyfel, İngiltere denilince Big Ben, Almanya denilince
Brandenburg Kapısı, Hindistan denilince Tac Mahal ilk akla gelir. Peki İstanbul
denilince ilk aklınıza ne gelir? Muhtemelen kız kulesi ilk sıradadır. Örnekleri sıralaya
biliriz. İzmir denilince akla ilk saat kulesi gelir. Çanakkale denilince akla ilk şehitlik
abidesi gelir. Konya denilince akla ilk Mevlana türbesi gelir. Ankara denilince akla ilk
Anıtkabir gelir. Trabzon denilince akla ilk Sümela Manastırı gelir. Bursa denilince akla
ilk Ulu Camii gelir. Kütahya denilince akla ilk çiniden yapılmış dev Vazo gelir.
(Çakırer, 2014; 43)
7. HER YERDE GÖRÜNÜR OLMA STRATEJİSİ
Marka olabilmenin en önemli koşullardan biride her yerde görün kuralıdır. Bu
kurala uyan markalar her yerde markalarını başarıyla temsil ederler. Markalar bu kurala
göre olabildiğince görünür olmalıdır. Bu yalnızca televizyon reklamlarına milyonlarca
dolar harcayarak olacak şey değildir. Tüm araçları kullanarak müşteriye yakın olmak
zorundasınız. Unutulmamanın en iyi yolu müşterinin gözünden uzak durmamaktır.
Çünkü müşterinin gözünden uzak olan, müşterinin gönlünden de uzak olur. Coca-Cola,
“dünyanın her yerinde görünebildiğin kadar görün” stratejisini uygular. Satış
noktalarının ışıklı panolarında, duvarlarda, dev billboardlarda… Ama bu, uygulamanın
sadece bir yüzüdür. En çok seyredilen Hollywood filmlerinde, dizilerde kahramanların
elindeki içecek Coca-Cola’dır En popüler spor dallarının ve olimpiyatlar gibi dev
organizasyonların değişmez sponsorudur. Sanatçıların tablolarında, gençlerin
tişörtlerinde, pop yıldızlarının kliplerinde, cep telefonlarının üzerinde hep vardır. Çok
görünür; farklı yerlerde, farklı biçimlerde görünür ve çok insana satar. Coca-Cola
dünyanın en çok görünen ve en çok satan içeceğidir. (Yıldız Stratejiler, 41)
Otomobil firmalarının sadece otomobil üretip sattığını sanıyorsanız,
yanılıyorsunuz. Dünyanın dev otomotiv firmaları, otomobil dışında, şık giysilerden,
zevkli hediyelere kadar birçok aksesuvarın satışını da gerçekleştiriyorlar. Ferrari,
BMW, Mercedes, Audi ve Porsche gibi lüks otomobil markalarının yanı sıra diğer
otomobil üreticilerinin de, bisiklet, şapka, tişört, saat gibi aksesuarları showroomlarda
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otomobillerin yanında satılıyor. Marka bağımlılığını artırmak için başlatılan pazarlama
çalışmasının sonuçlarından memnun olan bazı firmalar, bunun için organizasyonlarında
yeni bir bölüm oluşturdular. Bu bölümde çalışanlar, otomobil müşterilerinin ihtiyaçları
ve istekleri doğrultusunda, yeni ürünler geliştiriyorlar. Firmalar, aksesuvarlarda da
markalarının çizgisini korumaya çalışıyorlar. Teknolojisiyle tanınan otomobil firmaları,
ürünlerinde teknolojiye ve fonksiyonelliğe önem verirken, tasarımıyla dikkat çeken
otomobilciler ise geliştirdikleri ürünlerde ilginç tasarımlara yer veriyorlar. Otomobil
firmaları, aksesuvar satışlarını, showroom’larda bulunan butiklerde gerçekleştiriyor.
Dünyada hemen hemen otomobil firmasının showroom’unda, bir aksesuar bölümü
bulmak mümkün. Ayrıca, internetteki sitelerinde ‘aksesuvar’ ve ‘butik’ bölümlerinde
de tişörtten, çantaya, şemsiyeden saate, ayakkabıdan bilgisayara ve fotoğraf makinesine
kadar her türlü aksesuvar satışı yapılıyor. Türkiye’de ise otomobil firmaları aksesuvar
satışına gereken önemi vermiyor. Türkiye’deki showroom’ların çok azında butik
bölümleri bulunuyor. Ancak, otomotiv dünyasındaki artan rekabet nedeniyle, marka
bağımlılığının giderek önem kazanması, firmaların bu konuya ilgi göstereceği
sinyallerini veriyor. Otomobilciler günümüzde çanta, cüzdan, şemsiye, anahtarlık,
tişört, şapka, ayakkabı, kupa, saat, çakmak, kalem, kravat, kaşkol, havlu, mont, güneş
gözlüğü, eldiven, kaban, kol düğmesi, kravat iğnesi, bisiklet, bilgisayar ve fotoğraf
makinası satıyor. (www.hurriyet.com.tr)
Amerika’nın hatta dünyanın en popüler kenti olarak bilinen New York’un ününe
ün katan değerlenden birisi de neredeyse 30 yıldır aralıksız kullanılan oldukça başarılı
resmi slogan ve logosu “I love NY” oldu. New Yorkluların yanısıra New York’a yolu
düşmüş hemen her turistin “I love NY” yazılı tişört, şapka ya da herhangi bir hediyelik
eşya almaması vaki değildir. "I love NY" - New York’u Seviyorum- sloganı ve logosu
New York eyaletinde turizmi kalkındırmak amacıyla grafiker Milton Glaser tarafından
1977’de yaratıldı. Sevgi (Love) kelimesi yerine kalp sembolü kullanılınca tüm dünya
tarafından kısa sürede tanındı. Pop stili ünlü logo New York’un metropolitan havasını
başarıyla tanıtıyor. 1977 yılında New York Eyaleti Ekonomik Kalkınma Departmanı
Well, Rich and Green isimli reklam ajansı ile anlaşarak New York şehri için tanıtım
kampanyası başlattı. Logonun yaratıcısı olan tasarımcı grafiker Milton Glaser, yaptığı
tasarımında Virginia Eyaletini’nin sloganı olan “Virginia For Lovers” (Aşıklar için
Virginia) dan etkilendi. Bu slogan da “love” sembolü bulunmuyordu. Milton Glaser,
buraya kalp sembolü ilave etmeyi akıl ederek büyük bir başarıya imza attı. Başta bir kaç
aylık bir promosyon için kullanılacağı düşünülen logo o kadar tutu ki günümüzde bu
sloganı üzerine giyen insanları dünyanın heryerinde görmek mümkün. Ünlü Amerikalı
aktör Robin Williams’ın giydiği Arapça yazılı “I Love NY” tişörtü 11 Eylül terör
saldırıları sonrası da iyice ün kazandı. New York’taki terör saldırılarından sonra bu
şehre gelen turistler bu tişörtlere daha da fazla ilgi göstererek verdikleri desteği
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kanıtladılar. 1977’den önce New York’un tanıtımı için, "Fun City" (Eğlence Şehri)
takma adını kullanılıyordu. (www.hurriyetusa.com)
New York'un ünlü loğosu "I love NY'li bazı ilginç fotoğraflar...

Fidel Castro hediye edilen "I love NY" yazılı tişörtüyle.

11 Eylül saldırılarında ölen görevlilerin anısına düzenlenen imza panosu.
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.

"I love NY" anahtarlıkları.

"I love NY" hediyelik eşyaları.

"I love NY" sapkaları.

Adidas firmasının "I love NY" modelli
ayakkabıları.

8.FARKLI OLMA STRATEJİSİ
Bir toplantıda Alman gazeteci salona, "Bir oyun oynayalım mı?" diye seslendi,
ardından ekledi: “Size üç soru yönelteceğim. İçinizden geçen ilk yanıtı hatırınızda
tutun...” Ardından saymaya başladı: “Bir renk. Bir alet. Bir müzik enstrümanı.” Sıra
yanıtlara
gelince
Alman
gazeteci
yine
salona
hitap
etti:
“Renk deyince aklına önce "kırmızı" gelmeyen var mıydı?” Salondan tek tük el kalktı,
konuk gazeteci devam etti: “Peki alet olarak "çekiç" düşünmeyen?” Yine az sayıda
dinleyici farkını gösterdi, son yanıta gelindi: “Düşündüğümüz müzik enstrümanı da
herhalde "piyano" oldu.” Salondan itiraz yerine hayret dolu gülüşler yükselince testi
uygulayan Alman medya yöneticisi, öldürücü finalini sahneledi: “Bayanlar baylar, bir
salon dolusu gazeteci aynı sembollerle ya da sınırlarla düşünüyorsa, bastığımız gazete
ve dergilerin, TV yayınlarının farklılaşması mümkün olabilir mi?” (Berberoğlu, 2006)
Günümüzde pazarlama, bir anlamda pazarı etkilemek, yönlendirmek ve değiştirmektir.
(İslamoğlu, 2006, 8) Gerçekten de “Artık, yeni bir ürün ya da pazarlama tekniği
geliştirilemez; çünkü artık o işte yapılması gereken her şey yapıldı.” denildiğinde dahi,
gerekli araştırmalarınızı gerektiği şekilde yapabilirseniz, mutlaka söz konusu olan
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pazarda yer edinebileceğiniz yeni bir şeyler vardır. Yeter ki görmesini bilin! Aslında,
doymuş gibi görünen birçok pazarda halen yapabileceğiniz bir şeylerin var olduğunu
görebilmelisiniz. (Çakırer, 2012; 18) Öyle ki, ABD, Kanada ve Avrupa’daki bazı şehir
ve kasabalar kerestecilik mirasının ön plana çıkarılması, en soğuk coğrafi nokta olma
özelliğinin kullanılması, pastırma gibi et ürünlerinden sadece biri üzerinde kolektif
marka oluşturulması, titanyum gibi herhangi bir metal üzerine teknoloji üretimi, şehre
gelen araçlara teknoloji yoluyla kolay park imkânı sağlanması, kız kaçırma gibi eski bir
geleneğin eş taşıma yarışına dönüştürülmesi vb. yöntemlerden sadece birini kullanarak
kasabalarını dünya çapında birer marka yapmayı başarmışlardır. (Şanlı Urfa Marka
Şehir Raporu)
Marka olmak isteyen şehirler kendilerine şu soruyu sorgulamalı: “Böyle değişen
bir dünyada aynı mı kalmaya devam edeceğiz yoksa rakip şehirler gibi gelişecek
miyiz?” Gelişmenin yolu farklı fikirler edinip bunu uygulamaktan geçiyor. Bugünün
gelişmiş ülkeleri sadece kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğundan değil, farklı
fikirlere açık ve bunları tartışabildikleri için bu durumda olduğu düşünüldüğünde
girişimcilerin yeni pazarlar peşinde koşması gerekir. (Çakırer, 2012;17) Ülke ve
şehirleri markalaştıran husus farklılaşmaktır. Almanya’da dayanıklılık, İsveç’de
esneklik, İtalya’da estetik, Japonya’da mimari stil ve İspanya’da çok renklilik tarafının
öne çıkmaktadır. Paris’in romantizm, Milano’nun moda ve moda tasarımı, New
York’un enerji, Washington’un güç, Rio’nun eğlence ile zihinlerde farklılık
oluşturmaktadır. Paris’e neden “Işık Şehri” adı verilmiş dersiniz? Şanzelize’sini
aydınlatan 11 bin lamba sebebiyle elbette. Fransa’yı yılda 72 milyon kişi ziyaret ediyor
ve ortalama 1000 Euro bırakıyor. Çok kültürlü yaşamın izlerini süren yabancılar, geçen
yıl 78 milyar dolar para bırakmışlar İspanya’ya. (Kent, 2008) “I love NY” logosu ile bir
yılda New York’ta 40 milyon turist ağırlamayı başarmış. (Ulutürk, 2008)
İş dünyasında evrensel başarı kültüründe “Farklı ve faydalı olanı yapmak.” inancı
yaygındır. Bu nedenle Amerikalılar başkalarının yapmadığı farklı bir işi yapma
peşindedirler. Türkiye’de ise “Bir işi bir Türk yapabiliyorsa; onu tanıyan bütün Türkler
de o işi yapabileceğine inanır.” ve maalesef işin fizibilitesini yapmadan “o yaptı oldu;
ben de yapabilirim” inancı ile aynı işe girmektedir. (Sekman, 2002, 202) Örneğin Nusret
mayın gemisi bugün Tarsus’da sergilenmektedir. Oysaki “Cumhuriyetin kazanıldığı
topraklardasınız” sloganını söyleyen Afyon’da bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı?
Tarsus gerçekten bu anlamda hiçbir şehrin düşünmediği şeyi düşündü ve onca
maliyetine rağmen Nusret Mayın gemisi bugün Tarsus’da sergilenmektedir. (Çakırer,
2014; 16)
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9.BİR MASKOTA SAHİP OLMA STRATEJİSİ
Maskot, sözlük anlamıyla şans getirmesi umulan bir kişi, hayvan veya eşyadır.
Maskot bir marka kimliği, satış aracı veya özellikle çocuklar için eğlence ve keyif
aracıdır. Maskotlar çok değişik karakterlerde olabileceği gibi, kostümlü şekillerde
olabilir. Maskot üretimi ve pazarlanması, bugün özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde
büyük bir endüstri haline gelmiştir. Bu konuda hizmet veren, maskot üretip ve
pazarlayan çok sayıda ciddi firmalar oluşmuştur. Maskot büyücü anlamına gelen masco
kelimesinden türetilmiştir. Maskotun ilginç tarihçesi şöyledir; 1880 yılında Fransız
kompozitör Edmond Audran`ın yazdığı La Mascotte adlı operaya dayanır. Bu operanın
ilginç bir öyküsü vardır; Opera bir köylü kızının öyküsünü anlatır. Bu operanın 18001882 yılları arasında 1000`den fazla sahnelendiği bilinmektedir. Popülaritesi giderek
artan opera sonradan, ABD`ye geçmiş ve 11 Nisan 1882`de Boston`da Gaiety
tiyatrosunda İngilizce`ye The Mascot olarak çevrilerek sahnelenmiştir. Maskotun şans
getiren bir obje, konsept olarak yerleşmesi bu tarihi olaya dayandırılır. (Erdoğan, 2007)
Bilindiği gibi, marka kimliği, bir ürünün formunun görünen işaretlerinin, reklamının,
renklerinin, ambalajının ve mesajının dışa vurumudur. Bu mesaj, müşteri ile üretici
arasında iletişimi kurar. Tüketicinin markaya bakış açısını oluşturan kelimelerin,
imajların, fikirlerin ve bileşenlerin birlikteliğidir. Markanın stratejik kimliği, ismi,
logosu, grafik sistemi insana ait bazı karakter özelliklerinin marka ile bütünleşmesidir.
Bilindiği gibi, markanın dört öğesi vardır: marka ismi, marka işareti (sembol), ticari
karakter ve alamet-i farika (yasal). Firma ismi, ticari karakterler
(maskotlar/kahramanlar) ve logolara da “firma sembolleri” denilmektedir. Bunlar
firmanın genel imajının parçalarıdır.
Maskotlar, marka kimliği inşaasında ve şirket kültürü oluşturulmasında önemli
görevler görebilirler. “Marka strateji planlaması”nın araçları olan marka farkındalığı,
marka tanınması, bilinirliği, marka ısrarı ve imajı için önemlidir.Tüketici-marka
ilişkisini düzenlemede, tüketicilerde bir markanın kendi gereksinmelerini karşılayacak
en iyi marka olduğu imajının yaratılması ve pekiştirilmesi demek olan “marka kontratı”
maskotlar ile daha da güçlendirilebilir. Daha da önemlisi maskotlar, markanın hukuki
korunması yanında, fiilen korunması ve farklılaştırılması açısından da önemlidirler.
Maskotlar, ayrıca, müşterilerin tekrar gelmesine de bir başka deyişle ilişki pazarlaması
ve sadakat pazarlaması açısından da katkıda bulunmaktadır. Maskot’un Pazarlama
Karması ve Pazarlama İletişimi İçindeki Yeri Maskot, bazen diğer üç öge ile birlikte
kullanılan, bazen çoğu kez bağımsız duran bir ticari karakterdir. Sembol, ikon, logo
veya ticari karakter, işletmelerin pazarlama karmasının “ürün hizmet (marka dahil)” ve
iletişim alt karışımlarının (satış geliştirme ve halkla ilişkiler) önemli öğelerinden biridir.
Özellikle, firmaların ürünlerinin ilk piyasaya sürülüşlerinde ve “ürün konumlaması”nda
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ticari karakterlerin başka bir ifadeyle maskotların kullanımı önemli bir avantaj
yaratabilir. (http://baybars-tek.yasar.edu.tr)
Maskot, hem pazarlama iletişimi ve satış geliştirme aracı hem de markanın bir
parçasıdır. Bir şehir hakkında müşterilerde farkındalık oluşturmanın yollarından biri de
özgün ve kolay tanınabilir karakter, ikon veya logo oluşturmaktır. Amaç, göze çekici
gelen bir ürün ortaya koymaktır. Bunlar, çok etkili pazarlama araçlarındandır. Bir şehir,
tanınma oranını ve markalaşmasını maskot kanalıyla artırabilir. Maskot önemli bir
farklılaştırma aracıdır. Maskot, özellikle entegre pazarlama iletişimi (IMC) içinde
eşgüdümlü bir şekilde, tasarımlanıp uygulamaya konulmalıdır. Çünkü bir markanın
değeri, yüksek marka sadakatine, isim farkındalığına, algılanan kaliteye, güçlü marka
çağrışımlarına ve patentler, tesciller ve pazarlama kanalı ilişkileri gibi faktörlere bağlı
olarak oluşur. Marka sermayesi de güçlü bir rekabet silahı olarak pazarlarda yerini alır.

Amerika’ da kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü 1863'te
Başkan Abraham Lincoln tarafından resmi bayram ilan edilmiştir. New Yorklular 2012
yılında Sandy Kasırgasının acısını Macy's Şükran Günü geçidi ile unuttu. Macy's'in
1924 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Şükran Günü geçidi New
York'ta gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında önce 77’nci sokakta bulunan Macy’s Herald
Meydanı'nda çizgi film karakterinden oluşan dev balonlar helyum gazı ile doldurularak
34’üncü caddeye doğru uçuruluyor. 86’ncısı düzenlenen Macy’s yürüyüşünde Örümcek
Adam, Mickey Mouse ve Kung Fu Panda gibi çizgi film kahramanları üç saat boyunca
New York sokaklarında boy gösteriyor. Manhattan’da ünlü çizgi film ve animasyon
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karakterlerine ait şekillerdeki dev balonlar eşliğinde yapılan yürüyüş ABD’de şükran
gününün en ilgi çekici etkinliğidir. Macy's Şükran Günü geçidini Manhattan’da 3
milyon kişi canlı olarak izlerken 50 milyon Amerikalı da televizyonları başında geçidi
izlediler. (www.turkishny.com)

Pişman, İzmit'in tatlısı olan Pişmaniye'nin İzmit'e ait olduğunun belgeyle
tescilleyen sürecin içinden çıkan bir karakter oldu. Pişman, sempatik bir pişmaniye
lokmasının kentli olma ve kent kimliği taşıma özelliklerini üzerinde taşıyor. Kentin
sorunlarına duyarlı bir vatandaş gibi yaklaşan, olumlu ya da olumsuz tepkiler verebilen
Pişman başta çocuklar olmak üzere artık tüm İzmitlilerin sıkı bir arkadaşı oldu. İzmitli
Pişman önce kendi adını taşıyan bir çocuk dergisiyle kent kamuoyu ile tanıştı. İzmit
Belediyesi'nin çocuklara yönelik yayın organına adını veren Pişman kısa sürede o kadar
sevildi ki, insanlar bir gün bir baktılar bu sevimli karakterin aralarına karışmış onlarla
sohbet ediyor. Sık sık İzmitin cadde ve sokakalarında görmeye alıştığımız ve çocukların
hakları konusunda söyleyecek sözleri olan Pişman, Başkan Doğan'ın da çok değer
verdiği bir figür oldu. Asıl mesleği çocuk doktorluğu olan Doğan, Pişman sayesinde
çocukların neşeli bir ortamda aldığı mesajları keyifli bir dergiyle hazırlayan ekibine de
sürekli destek oluyor. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Pişman şimdi de çizgi
animasyon maceralarıyla yine çocuklar başta olmak üzere kent kamuoyuna önemli
mesajlar vermeye hazırlanıyor. (www.kocaeligazete.com) Sonuç olarak maskotlar
sayesinde tüketici, markaya karşı sempati besliyor. Markayla arasında duygusal bir
bağ kurabiliyor. Ayrıca yeniliğin ve yaratıcılığın pazarlama için çok önemli olduğu
sosyal medyada oluşturulan maskotlar yüzbinlerce insanın sevgilisi haline gelip sosyal
medyada büyük bir yankı uyandırabiliyorlar. İşte bu sebeple Sandıklı da kendine bir
maskot stratejisi geliştirmelidir. Sandıklı yöresi için haşhaş, patates, leblebi ya da termal
turizm maskot olabilecek konulardır.
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10. İNTERNETTE ETKİN OLMA STRATEJİSİ
Günümüzde önemi gittikçe artan ve yaygınlaşan internet kullanımı etkilerini
birçok alanda göstermeye başlamıştır. Bu etkilerden en önemlisi ticaretin elektronik
ortama taşınması olmuştur. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ticaret alanına
taşınması hem tüketicilere hem de işletmelere önemli avantajlar sağlamıştır. Elektronik
ortamda yapılan ticaret günümüzde elektronik ticaret ya da e-ticaret adını almıştır.
Birkaç yıl önce dünya ekonomisinin anahtar sözcükleri olarak dünya gündemine giren
elektronik ticaret giderek son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri
olmuştur. Tüm ülkeler ve kuruluşlar bu yeni ve çekici sınırsız ticaret dünyasından daha
çok pay alabilmek için çeşitli teknolojik altyapılar geliştirmektedir. Çünkü günümüzde
artık elektronik ticaret şirketler için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bunun
bilincinde olan ülkeler uluslararası rekabet şansını yakalayabilmek için bilimsel
araştırmalardan elde ettikleri sonuçları ekonomiye kazandırmaya çalışmakta bilgi ve
iletişim teknolojilerini en yoğun biçimde kullanmayı amaçlamaktadır.
(www.eticaretsistemi.com) İnternette pazarlama yapmak için geliştirilen araç ve
yöntemlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bloglar, pod yayınları (podcast), videolu
bloglar (vlog), arama motorlarına verilen ilan ve reklamlar (Google adwords vb.),
forumlar, sosyal medyalar, e-posta ile pazarlama ve viral pazarlama bunlar arasında
sayılabilir. Önemli olan marka kentin oluşmasında sadece turizmi ya da doğal
güzellikleri değil liman ve serbest bölge gibi çok farklı hedef kitlelerin de dikkatini
çekecek unsurların da markayı yaratan saç ayakları olarak kullanılması gerekliliğinin
farkında olmaktır. Çünkü bir şehir tarihi ve doğal hazineleriyle olduğu kadar orada
yaşayan insanlarıyla, ticaret hacmiyle ve ekonomisiyle de marka olmaktadır. Bunun için
de tüm iletişim çabalarının birbiriyle uyumlu bir biçimde bütünün parçalarını
oluşturduğu düşünülerek oluşturulması bir zorunluluktur.
11.ETKİLEYİCİ BİR SLOGANA SAHİP OLMA STRATEJİSİ
Slogan, bir markanın iddiasını ve felsefesini ortaya koyan ve hisleri tetikleyen en
önemli iletişim araçlarından biridir. Ürün ve markaların reklâmlarında kullanılan
reklam sloganları kalıcılığı sağlamada çok büyük önem taşır. Markanızın
ölümsüzleşmesi yalnızca sloganla mümkün olabilir. Slogan demek imaj demek, imaj
demek satış demek, satış demek markalaşma demek, markalaşma demek zirveye giden
yol demektir. Günümüz iletişim metodolojisinde, dönemsel olarak markanın yanında
sıkça, algıyı kuvvetlendirmek için kullanılan sloganların doğru uygulandığında etkisi
yadsınamaz. Slogan kullanımı bir marka stratejisinin parçası olarak geliştirilmeli ve bir
amaç için planlı bir şekilde devreye sokulmalı. Markanın bireye mi kuruma mı ait
olduğu, kurumsal ise, hangi sektörde olduğu, içinde bulunduğu yaşam evresi, ülke ya
da pazardaki durumu ve benzeri bir çok etken bu süreçte ihtiyacı belirleyecektir. Sonuç
olarak bir firma, bir marka, bir ürün için slogan şarttır! (Yalman,
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www.dunyagazetesi.com.tr) ‘Doğru slogan nasıl olmalı?’ diye bir soru akla gelebilir.
Her şirket ya da uzmana göre, sloganın tarzı ve uygulama şekli değişkenlik gösteriyor.
Philip Kotler’e göre, kendini öven, öne çıkaran sloganlar yerine, vaat içerenler
seçilmelidir. Bunun yanında Timothy Foster, bir reklâm sloganının nasıl olması
gerektiğini de formülleştirmiş. Bu formüle göre, bir sloganın başarılı olabilmesi için,
duruma göre on kritere uyması gerekiyor: Bunlar: Orijinal, basit inanılır hatırlanabilir
marka ismini çağrıştırmalı, ürünün ana özelliğini içermeli: markayı farklılaştırmalı,
olumlu duygular yaratmalı, markanın kişiliğini yansıtmalı ve rekabetçi olmalıdır.
(www.bestofwebpages.com) Amerika’nın hatta dünyanın en popüler kenti olarak
bilinen New York’un ününe ün katan değerlerden birisi de neredeyse 30 yıldır aralıksız
kullanılan "I love NY" -New York’u Seviyorum- sloganı ve logosudur. Bugün
Amerika'da diğer şehirler ve onları tanımlayan kelimeler: Arkansas: The Natural State
(Doğal Ülke), California: Find Yourself Here (Burada kendini bulursun) Colorado:
Fresh Air (Temiz Hava), Kansas: As Big As You Think ( Büyük Düşün), New Mexico:
Land of Anchantment (Cazibe Ülkesi) North Dakota: Legendary (Efsanevi), Oregon:
We Love Dreamers (Hayalperestleri Seviyoruz), Texas: It's Like a Whole Other
Country (Hoşlanacağın Diğer Ülke), Utah: Live Elevated (Uzun Yaşamak) West
Virginia: Wild and Wonderful (Vahşi ve Harika). (Türker, 2010) Sonuç olarak birçok
farklı kanaldan iletişim bombardımanına tutulduğumuz günümüzde, var oluşumuzun
sebebini ve farkımızı anlatabilmek, çok büyük bir önem taşıyor. Algıyı yönetebilmek,
her iletişim yapan markanın hedefidir. Bunu yaratıcı ama işlevsel, duygusal ama akılcı,
kısa ve öz ama sürekli yapabilen kazançlı çıkacaktır. Bunun farkında olan bazı
markaların sloganlarını örnek olarak verebiliriz. (Çakırer, 2009; 256-259)
12. ETKİLİ REKLAM YAPMA STRATEJİSİ
Reklâm, günümüzde kullanılan en yaygın ve en etkili tutundurma aracıdır. Yazılı
ve görsel basında verilen reklâmlar tüketicilerin mal ve hizmetlerden haberdar olmasını
sağlamakla beraber daha geniş kitlelere duyuru yapılabilmesi açısından etkili
olmaktadır. Posta reklâmları, afiş ve pano reklâmları belli alanda toplanmış tüketici
kitlesine hitap eder. Kullanıcılar reklâm aracına göre tüketiciye iletilmesi amaçlanan
mesajlar birbirinden farklı özellikler taşır. Reklam, tüketim toplumlarında, özellikle
serbest piyasa ekonomisine dayalı ülkelerde önemini kanıtlamış birincil işlevi olan
üretici ve tüketici arasındaki yerini alarak büyük bir sektör haline gelmiştir. “Reklam
halka, bir ürünü, hizmeti tüketmeye kullandırmaya teşvik eden, güdüleyen, doğrucu,
akılcı ve gruplar tarafından oluşturulan bir kitle haberleşme biçimidir” Rekabet
koşullarının var olduğu ekonomilerde vazgeçilmez bir olgudur. Bir yandan, talep
yaratıcısı etkisinden dolayı, bir ürünün satışlarını, bir hizmetin kullanımını, dolayısı ile
toplam geliri artırarak firmalara yarar sağlarken bir yandan da bilgilendirici yapısından
dolayı halkın doğru seçim yapabilmesine olanak sağlar. (Eray, www.uslanmam.com)
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Etkili bir reklam stratejisi olmadan ve bir şehri marka yapmak olanaksızdır. Marka Şehir
oluştururken amaç, kamuoyuna ulaşmak ve onların ilgisini sözkonusu olan şehre
çekmek olduğuna göre marka şehir olma aşamasının öncesinde ve sonrasında sık sık
başvurulacak teknikler iletişim teknikleri olmaktadır. Örneğin: 2 buçuk milyonluk
Paris’e yılda 60 milyon turist giderken, 17 milyonluk İstanbul"a neden 11 milyon turist
geliyor hiç düşündünüz mü? Paris bir demir yığını olmasına rağmen milyonlarca turist
giderken, İstanbul üç imparatorluğa başkentlik yapmış, tarih kokan bir şehir. İstanbul’a
çok turist gelmemesinin en büyük nedeninin yeterli reklamın yapılmamasıdır.

2008 yılında Avustralya’nın kuzey doğusunda yer alan Queensland eyaleti,
bölgeye daha fazla turist çekmek amacıyla bir pazarlama kampanyası başlatmaya karar
veriyor. Bu amaçla da, bölgenin başşehri olan Brisbane’de yerleşik reklam ajansı olan
Nitro (SapientNitro.com) isimli ajansla çalışmaya başlıyor. Eyalet turizm idaresi aynı
kampanya için bir de New York merkezli Quinn&Co. (quinnandco.com) isimli halkla
ilişkiler (PR) firmasıyla anlaşıyor. Çarpıcı fikir Nitro reklam ajansından geliyor.
Adamların amacı şu: Öyle bir kampanya yaratalım ki insanlar fikirlerini paylaşsınlar,
kendi hikâyelerini anlatsınlar ve bu hikâyeyi dünyanın her tarafındaki insanlar
birbirlerine aktarsınlar. Eskiden bu son söylediğimi yapmak olanaksızken, bugün
internet sayesinde birkaç dakika içinde hikâyeyi dünyanın her tarafındaki insanlarla
paylaşmak mümkün. Ajans, ‘dünyanın en iyi işi’ haberini 12 Ocak 2009 tarihinde haber
bülteni olarak duyuruyor. Dikkat edin, Ocak 2009, Ekim 2008 mali krizinin hemen
sonrasındaki bir tarih. Yani tüm dünyada şirketlerin elemanlarının işlerine kitlesel halde
son verdikleri bir dönem. Herkes işten eleman çıkarırken adamlar “biz eleman alacağız”
diye ortaya çıkıyorlar ve bunu bir de ‘dünyanın en güzel işi’ adı altında süper bir
hikâyeyle duyuruyorlar. Queensland Turizm İdaresinin ilk hedefi, bir yıl sürecek olan
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kampanya boyunca web sitesine 400.000 yeni ziyaretçinin girmesini sağlamak. Ama
bakın ne oluyor. Haberin çıktığı anı izleyen ilk 30 saat içerisinde 400.000 rakamına
ulaşılıyor. İki gün sonra ise yeni ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaşıyor. Hatta öyle bir
zaman geliyor ki, Queensland Turizm sitesi saniyede 4.000 giriş (hit) almaya başlıyor.
Haber, TV’lerde yaklaşık 1.100 kez yer alıyor. Kampanyanın bütçesi sadece ve sadece
1.5 milyon dolar! Bu parayla bırakın dünyayı, bir markayı Türkiye’de bile gerçek
anlamda tanınır hale getirmeniz imkânsız. İşin sırrını, PR şirketinin başkanı John Frazier
şöyle açıklıyor: “Eğer doğru zamanda doğru hikâyeyi en doğru şekilde anlatırsanız, bu
hikâye aynen tsunami gibi tüm dünyaya anında yayılıyor”. Nasıl mı? Elbette internet
sayesinde. Frazier devam ediyor: “Size vereceğim en iyi tavsiye şu olur... ‘Gerçek’
insanların hayatlarında titreşim yaratacak bir fikir geliştirin ve bu fikri geleneksel
medya, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn gibi mümkün olan en fazla platformu
kullanarak süratle yaymaya çalışın.” (Kırım, 2010; 7)
13. KONSEPT OLUŞTURMA STRATEJİSİ
Marka şehir olmanın yolu özgün bir konsept oluşturma staratejisinden geçer.
Marka şehir kimliğinin en belirgin özellikleri konsepti oluşturan parçalarında gizlidir.
Herhangi bir şehrin kimliğini yapsıtacak konsept, o şehrin yaptığı tüm işlerde bütünlük
sağlamasıyla olur. Bunun olması için iyi bir şehir konseptinin oluşturulması
gerekmektedir. Konsept, şehir kimliğinin tüm alanlarını mimari, outdoor, indoor, basılı,
görsel ve dijital medyaya uygun olmalıdır. Örneğin: Las Vegas konsepte göre kendini
geliştiren en önemli yerlerden birisidir. Las Vegas Amerika’nın en verimsiz
topraklarında ve hatta çölün üzerine kurulmuştur. Fakat burası özellikle kumar şehri
olarak kendini konumlandırmış ve eğlence konsepti belirlemiştir. Las Vegas kumar ve
eğlence mekânı olarak kendini şekillendirdiği içinde birçok kongre de burada
yapılmaktadır. Amerikan hükümeti Nevada çölünü değerlendirebilmek için eğlenceye
ve kumara vergi avantajları sağlamıştır. Ve bu sayede kurak bir çöl dünyanın en bilinen
turizm mekânlarından biri haline dönüşmüştür. (www.markakent.com) Brüksel'e
gittiğinizde, beğenin beğenmeyin, farklı estetiğiyle Brüksel'de olduğunuzu bilirsiniz.
İlle de Grand Place'daki tarihi estetikten dolayı değil. Atomium anıtı da size Ghent ya
da Londra'dan farklı bir kentte olduğunuzu hissettirir. Bizde öyle değil. Tüm kent ve
kasabalarımız çirkinlikte birbiriyle yarışan beton binalarla dolu. Dörtyol ya da
Manavgat'a gidip o kasabanın diğerlerinden ayırt edici özelliğini göremiyoruz.
Kasabalarımızın her birisi diğerlerinden başta estetiğiyle farklı, her birisi bir marka
olmalıdır. (www.muratyulek.com)
14. KONUMLANDIRMA STRATEJİSİ
Konumlandırma pazardaki müşterilerin zihninde oluşan algıdır. Başka bir ifade
ile konumlandırma; pazarlamacıların kendi ürün, marka veya şirketi için hedef
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pazarındaki müşterilerin zihinlerde bir imaj veya kimlik oluşturma çabasıdır. Bakın Al
Ries ve Jack Trout konu hakkında ne söylüyor: “Konumlandırma, ürüne ne yaptığınız
değildir. Konumlandırma müşterinin aklına girmek için yaptıklarınızdır. Yani ürün ile
müşterinin
zihninde
oluşturduğunuz
şeydir.
Kendinizi
burada
nasıl
farklılaştırdığınızdır.” Bir şehri konumlandırmak ise bireylerin zihninde oluşan o şehrin
algısıdır. Günümüzde her ülke kendini ve şehrini farklı bir şekilde konumlandırmış
durumdadır. Örneğin: Helsinki, Stockholm, Kopenhag ve Chicago şehir pazarlama
departmanları kurarak, konumlandırma stratejisi geliştirerek, projeler üreterek
şehirlerinin gelirlerini artırmıştır. Ülkemizde de Antep baklavasıyla, Safranbolu evleri
ile kendini konumlandırmaktadır. Çin Seddinden sonra Dünyada ikinci olan Diyarbakır
Kalesi surları hiç kuşkusuz görülmeye değer yerlerin başında gelir. Yapısı, sağlamlığı,
taşıdığı yazıtlar, kabartmalar ve şekillerle surlarda 12 uygarlığın kitabelerini okumak
mümkündür. Surlar 5 kilometre uzunluğunda ve şehri bir kalkan balığı gibi
kuşatmaktadır. Bunun yanında en çok peygamber diyarbakırada yaşamıştır. Buna
rağmen Diyarbakır bunu kullanamayıp Urfa kullanmış ve “Peygamberler Şehri Urfa”
diye kendilerini konumlandırmıştır. (Çakırer, 2014; )
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Küreselleşmeyle birlikte artık rekabet ülkeler arasında değil şehirler arasında
olmaktadır. Bugün bazı büyük şehirler ülkelerden daha önemli ve popüler konumdadır.
Gerçekten de Venedik, Floransa ve Roma gibi şehirler İtalya’dan; Viyana,
Avusturya’dan; Kazablanka Fas’tan, Bodrum Muğla’dan, Pamukkale Denizli’den,
Kapadokya Nevşehir’den ve hatta İstanbul, Türkiye’den daha “değerlidir.” Dünya
sadece küreselleşmiyor, aynı zamanda kentleşiyor da. Bugün dünya nüfusunun
yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. 2050 yılında bu rakamın % 70’i geçmesi
bekleniyor. Bunun yanında her geçen gün müthiş bir rekabet artarak devam ediyor.
Yaşanan rekabetin bir sonucu olarak bugün şehirler kendi kendilerine “insanlar neden
burada yaşamak, buraya taşınmak, burayı ziyaret etmek, buraya yatırım yapmak,
burada bir iş kurmak veya işini genişletmek ister” sorularını sormalı, kendi rekabet
avantajlarını belirlemeli, geleceği planlamalı ve bu uzun soluklu süreçte markalaşma
yolunda adımlar atmaya başlamalıdır. Bugün sadece Paris'e yılda ortalama 60 milyon
turist gelirken, Türkiye'nin toplamına gelen turist sayısı 27 milyon civarındadır. Bu da
hem şehirlerimizin hem de komple ülkemizin markalaşma konusunda ne kadar gerilerde
olduğunun en açık işaretidir. Marka şehir olmak bir iki projeyle ve birkaç yılda
başarılacak bir şey değildir. Öncelikle marka şehir olmak isteyen her şehir kendine en
az on yıllık bir yol haritası koymak zorundadır. Çünkü marka olmak ısrardan ve sabırdan
doğar. Marka şehir olmak için de uzun soluklu planlama ve uygulama ile istenen
sonuçlara ulaşılabilecektir. 2014 yılı verilerine göre 31.950 ilçe merkezi nüfusu ile
Afyon’un en büyük ilçesi Sandıklı’nında marka staretejilerini uygulaması marka şehir
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olmasına ciddi katkılar yapacak ve Sandıklı’yı diğer ilçelerden farklılaştıracaktır.
Sandıklı marka şehir olma iddiasını sürdürür ve bunu diğer şehirler gibi moda bir
kavram olarak algılamazsa marka şehir olma yolunda büyük bir adım atmış olur.
KAYNAKÇA
“Bir

Logo

Bu

Kadar

Mı

Başarılı

Olur...”

http://www.hurriyetusa.com/newyork/hikayeler_09.asp
AKIN Esra, Hepsi Sponsor, www.milliyet.com.tr, (26 Mart 2006)
ATEŞ M.Rauf "En”

ve “İlk” Stratejisi, www.capital.com (1 Temmuz 2004)

BATUR Aslan,
(08.09.2004)

“Otomobil

Alamayana

Anahtarlık”,

Zenginliktir
http://webarsiv.hurriyet.com.tr (26 Mart 2006)
BERBEROĞLU

Enis,

“Fark

www.hurriyet.com.tr,

Üniformaysa

Ayırır”

ÇAKIRER Mehmet Akif, CEO Olmaya Götüren Sözler, Crea Yayıncılık, İstanbul 2009
ÇAKIRER Mehmet Akif, Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri, Ekin Yayınevi, Bursa
2013
ÇAKIRER Mehmet Akif, Lider Girişimci Yol Haritası, Beyaz Yayınları, 4. Baskı,
İstanbul 2009
ÇAKIRER Mehmet Akif, Niş Pazar Girişimciliği, Crea Yayıncılık, İstanbul 2012
ÇAKIRER Mehmet Akif, “Afyonkarahisar Nasıl Marka Şehir olur? Martı Dergisi,
Zafer kalkınma Ajansı, Haziran 2014
ERAY Fatma, “Hazır Giyim Sanayinde Marka-Reklam Ve Tüketici İlişkileri”,
http://www.uslanmam.com/tekstil/23619-hazir-giyim-sanayinde-marka-reklam-vetuketici-iliskileri.html
ERDOĞAN Karaca, “Reklâmlarda Marka-Maskot İlişkisi”, (24 Şubat 2007)
GABRIELSSON Matias, JOHANSSON Daniel, Integrated Marketing Communication,
Lulea University of Technology, Bachelor’s Thesis, (05.2002)
http://www.bestofwebpages.com/?tag=marka, (31.07.2014)
http://www.byexploit.com/category/logo-tasarim/page/4/(31.07.2014)
İSLAMOĞLU Ahmet Hamdi, Pazarlama Yönetimi, Beta yayınları, İstanbul 2006
KIRIM Arman, “Cennet adaya eleman aranıyor”, http://www.turkiyegazetesi.com.tr,
(05.08.2014)

69

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
“Macy's Şükran Günü Geçidini 50 Milyon Amerikalı İzledi”, www.turkishny.com, (22
November 2012)
MARANGOZ Mehmet, ÖNCE Günal, Hale ÇELİKKAN “Şehirlerin Markalaşması ve
Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği”, Uluslararası II.
Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu, İğneada, Kırklareli, 2012
SEKMAN Mümin, Türk Usulü Başarı, Alfa Kitap, İstanbul 2002
Sponsorluk Nedir?, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr, (31.07.2014)
Şanlıurfa Marka Şehir Raporu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul
TEK Ömer Baybars, “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde ve Markaların Yerleşiminde
Maskotların Rolü ve Önemi”, http://baybars-tek.yasar.edu.tr, (20.02.2013)
TÜRKER Fikri, “Şehrinizi Nasıl Marka Yaparsınız?”, http://www.zaman.com.tr, (12
Temmuz 2010)
ULUTÜRK Metin, “Kentsel Ölçekte Markalaşma Yahut Nedir Şu Marka Kent”,
http://basogretmen.blogspot.com.tr/2008/12/kentsel-lekte-markalama-yahut-nediru.html, (12.02.2008)
ÜLGEN Hari, Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınevi, İstanbul,
2010
www.eticaretsistemi.com, (24 Şubat 2007)
www.tourismlifeinturkey.com, (31.07.2014)
YALMAN Semih,“Markanın Sloganı”, www.dunyagazetesi.com.tr, (31.07.2014)
Yıldız Stratejiler, Marka, Capital Dergisinin Eki,

70

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
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ÖZET
Markalar, kentlerin geleceklerinin teminatı olmaktadır. Ürünlerini markalaştırmak yoluyla
kentler, diğer kentlere göre rekabet avantajı elde etmekte ve gittikçe ağırlaşan rekabet
koşullarında hayatta kalabilme şansları artmaktadır. Marka kentlerin öneminin artmasıyla
marka kent ve marka imajı gibi kavramlar da önem kazanmaktadır.
Kentler marka olabilmek için yerel ürünleri, özel tatları tarihi özelliklerini, coğrafi
konumunu vb. kullanabilir. Bu sebeple Sandıklı marka kent olabilmek için bu özelliklerin
bir çoğuna sahiptir. Önemli olan bunları en etkili ve verimli şekilde kullanabilmektir.
Araştırmanın amacı Sandıklı kentinin marka imajını oluşturmada halkın düşüncelerini
öğrenmek, elde edilen bulgulara göre marka kent olma ile ilgili olası sorunlara karşı öneriler
bulmak ve sunmaktır.
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler
Afyonkarahisar’ ın Sandıklı İlçesinde ikamet eden 294 kişiye anket yöntemi uygulanarak
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sandıklı, Marka Kent, Marka İmajı, Rekabet

GİRİŞ
Günümüzde markalaşma sadece ürün odaklı veya firma odaklı değildir. Artık
marka olmak için ülkeler, hatta şehirler yarışmaktadırlar. şehirler yerel ürünleriyle,
tarihi özellikleriyle ve kendilerinde olan bir özelliği ön plana çıkarmayla marka şehir
olma çabası içindedirler. Türkiye de her kent marka olabilir. Çünkü her kentin kendi ait
ayrı bir özelliği vardır. Bu özellikleriyle marka olabilmeleri için farkındalık
oluşturmaları gerekmektedir. Fakat her kentin oluşturacağı farkındalık aynı etkiyi
göstermeyebilir. ayrıca bir kentin marka olabilmesi için kentte yaşayan halk önemli bir
role sahiptir.
Marka olmak isteyen kentler tüketicinin gözünde bir imaj oluşturmak zorundadır.
Bu çalışmada kentin imajına etkisi açısından, Sandıklı’ da yaşayan halkın Sandıklı ile
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ilgili düşüncelerin öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu düşünceler doğrultusunda önerilerde
bulunulmuştur.
Bir kent kendi markasını değerli kılmak istiyorsa öncelikle imajının nasıl
olduğuna bakmalı ve imajındaki sorunlu noktaları iyileştirmelidir.
1. MARKA İMAJI
Marka kavramı çeşitli birlikler ve yazarlar tarafından birçok kere tanımlanmıştır.
Amerikan Pazarlama Birliği’ nin tanımına göre marka; “Bir satıcının ya da satıcılar
gurubunun mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi
amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, Şekil ya da bunların
kombinasyonudur.”(KIRDAR, 2007)
İmaj kavramı, hızlı teknolojik değişim ve hızlı bilgi akışıyla her geçen gün biraz
daha global ölçekte gelişen ilişkilerin yaşandığı günümüzde, sürekli farklılaşan rekabet
koşulları karşısında ayakta kalabilme uğraşı veren işletmeler için önemli bir kavram
haline gelmiştir. Hızlı teknolojik ilerleme ve beraberinde getirdiği rekabet ortamı
karşısında, müşteri tatmini ve imaj kavramları her geçen gün biraz daha önem
kazanmakta ve imaj yönetimi pazarlama iletişiminin önemli bir işlevi olarak karşımıza
çıkmaktadır (Kanber, 2007).
Günümüzde her ürün veya hizmet kamuoyunca kabul edilen bir marka olma
çabası taşımaktadır. Marka olmuş bir ürün ve hizmetin doğal olarak bir imajı olacaktır.
Marka imajı, bir kişinin veya kişiler grubunun ürünle ilgili duygusal olduğu kadar
rasyonel değerlendirmelerinin tümü, bir başka ifadeyle, ürünün kişiye çağrıştırdığı
duygu ve düşünceler bütünüdür (Peltekoğlu, 2007)
Marka imajı, markaya ilişkin olarak tüketicinin zihninde yer eden bir bütünlüktür.
Marka imajı, tüketicinin markaya ilişkin bilgileri rasyonel ya da duygusal bir biçimde
yorumlaması sonucunda oluşan öznel (sübjektif) ve algısal bir olgudur.
Marka imajı, kişinin marka hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve
çağrışımların bütünüdür. Başka bir ifadeyle ise bir markanın rakip markalara göre nasıl
algılandığıdır. Marka imajı, tüketicilerin ürünle özdeşleştirdikleri anlam ya da
tüketicilerin üründen anladıklarının toplamı olarak da tanımlanabilir. Marka imajı
tüketicinin bir markayla ilgili çeşitli kaynaklardan edindiği izlenimlerin sonucunda
oluşur. Bir marka imajı, o markanın güçlü ve zayıf noktaları, olumlu ve olumsuz tarafları
gibi, çoğunlukla kontrol edilebilir algılarının bir araya gelmesidir (Özdemir, 2009).
Kavas (2004)’a göre marka imajını oluşturan unsurlar aşağıda belirtilmiştir:
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1. Ürünle doğrudan ilgili vasıflar: Ürünün yapısında yer alan temel fiziksel
2. Kimyasal özellikler, renk, büyüklük, stil, aroma, tat, şekil, dizayn vb.
3. Ürüne eklenen özellikler: Ambalaj, etiket, marka ismi, ülke orijini vb.
4. Markanın tüketiciye sağladığı faydalar: İşlevsellik, sembolik, duygusal
faydalar vb.
5. Markayla ilgili genel tutumlar
6. Markanın çağrışım yapan diğer faktörleri
2. MARKA KENT
Kentlerin "uluslararası bir marka olma" çabaları öncelikle ekonomik nedenlere
dayanır. Aslında kent için uluslararası bir kimlik ile sabit sermaye yatırımlarını ve
dolaşımdaki sermayeyi (ulaştırma, turizm, kültürel etkinlikler vb. gibi) çekmek,
neredeyse evrensel bir ekonomik kalkınma stratejisi haline gelmiştir (Paul, 2004)
Birçok araştırmacı için yeni ve belirgin bir tanımlama veya kavram bulunmasa
da kent markalaşması kavramı şu şekilde tanımlanabilir. Kent markalaşması marka bir
kent olma özelliklerine sahip bir kentin pazarda boş bulunan bir alanın saptanarak kentin
imajının yeniden sunumu, tanıtılması ve pazarlanmasıdır (Düvenci, 2009: 32).
Diğer bir tanıma göre ise kent markalaşması, kent sakinleri, işçiler, çalışanlar,
yatırımcılar, turistler vb. tüketicilerine vaat ettiği değeri tanımlayan bir strateji
geliştirme disiplinidir (Büyüksoy, 2008: 64).
Kent markalaşması bir süreçtir ve kimi kentler için bu süreç kısa olmaktayken
kimi kentler içinse oldukça uzun ve bir o kadar da zorlu olabilmektedir. Her kentin
markalaşma yolunda hedef kitlelere sunabileceği nitelikleri kent sakinlerini,
yatırımcıları, girişimcileri ve turistleri cezp edecek özellikleri ya mevcuttur ya da kent
bu nitelikleri yaratmaktadır (Aydınoğlu, 2014).
Bir kent açısından marka olmayı gerekli kılan koşulları şu şekilde sıralamak
mümkündür (Hanna ve Rowley, 2008).
• Uluslararası medyanın artan gücü,
• Uluslararası seyahat maliyetinin düşmesi,
• Tüketicilerin harcama imkânının ve gücünün artması,
• Şehirlerin sundukları hizmet veya nitelikler bakımından benzer hale gelmesi,
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• İnsanların farklı kültürleri deneyimleme ve görme isteğinin artması,
Tüm bu koşullar ve sayamadığımız onlarca neden kentleri markalaşma
maratonuna katılmaya ve hızlı aynı zamanda da uzun soluklu stratejilerle bu yarışı önde
götürmeye zorunlu kılmaktadır.
Ulusal ve kentsel ekonomilerin, refaha ve zenginliğe ulaşmalarını yani
kalkınmalarını sağlayacak her zaman geçerli bir reçete yoktur. Ancak gerekli eylemlerin
sistematik bir yöntemle yapılmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu yöntem, bir
ulusun/kentin başlangıç koşullarını, belli başlı fırsatlarını, güçlü ve zayıf olduğu
yanlarını analiz etmenin yanında, ekonomik gelişme veya canlanma sürecinde, mevcut
yollar arasında başarı potansiyeli en yüksek yolu seçmesi gibi noktalarda
başvurabileceği bir değerlendirme mekanizmasını içermektedir (Kotler, 1999)
3. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI
Çalışmanın ana kütlesini, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde yaşayan kişiler
oluşturmaktadır. Bu çalışmada seçilen denekler rastgele örnekleme yoluyla
belirlenmiştir. Araştırmanın amacı; Sandıklı’nın ve Sandıklı halkının imajının
belirlenmesidir. Bu araştırma, Sandıklı ilçesinde yaşayan kişilerle sınırlıdır.
Araştırmada anket yöntemi dışında veri toplama yöntemi kullanılmamıştır.
4. ARAŞTIRMANIN ANALİZ EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmamızda yapılan anketlerin sonuçları tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılanlarının Cinsiyet Bakımından Dağılımları
Cinsiyet Frekans

Yüzde
(%)

Bay

107

36,4

Bayan

187

63,6

Toplam

294

100

Araştırmaya katılanların cinsiyet faktörü bakımından dağılımları Tablo-1’de
gösterilmiştir. Hazırlanan anket 187’si bayan, 107’ si erkek olmak üzere 294 kişiye
uygulanmıştır. Buna göre, araştırmaya katılanların %63,6 ’sının bay, %36,4’ ünün
bayan olduğu görülmektedir
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Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Sandıklı kenti ile bağlantısı

Sandıklılıyım Sandıklıda yaşıyorum

Sayı

Yüzde (%)

170

57,8

Sandıklılı değilim ama Sandıklıda çalışıyorum ve yaşıyorum 97

33,0

Sandıklılı değilim geçici bir süre için Sandıklıdayım

19

6,5

Sandıklılıyım ama Sandıklı dışında yaşıyorum

8

2,7

Toplam

294

100

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%57,8) Sandıklılı ve Sandıklı’da
yaşamaktadırlar. Araştırmaya katılanların %33’ ü ise Sandıklılı olmayıp, fakat Sandıklı’
da yaşayanlardan oluşmaktadır.
Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Sandıklıda Yaşam Süreleri
Sayı

Yüzde(%)

Doğduğumdan beri

98

35,9

0-2 yıl

30

11,0

2-4 yıl

32

11,7

4-6 yıl

18

6,6

6-8 yıl

16

5,9

8-10 yıl

8

2,9

10 yıldan fazla

71

26,0

Toplam

273

100,0
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Araştırmaya
katılanların
%35,9’u
doğduğundan
beri
Sandıklı’da
yaşamaktadırlar. %26’sı 10 yıldan fazla Sandıklı’da yaşamaktadırlar. %22,7’si ise 0-4
yıl Sandıklı’da yaşamaktadırlar.
Tablo 4: “Sandıklı Kenti Günümüzde Hangi Nitelikleri İle Öne Çıkmaktadır.”
Ortalama
Zengin doğal kaynakları vardır.

4,0105

Tarımsal üretim merkezidir

3,8462

Özel tatları ve yiyecekleri vardır

3,7273

Kavşak noktasıdır

3,6714

Çarpık kentleşme vardır.

3,5789

Zengin mutfağı vardır

3,4231

Dindar bir şehirdir

3,3204

Geleneklerini yaşatan bir şehirdir.

3,3112

Geri kalmış bir şehirdir

3,2941

Kültürel değerlere bağlıdır

3,2615

Turizm kentidir

3,2411

Bölge illeri içerisinde merkez kent durumundadır

3,2191

Sandıklı tarih kentidir

3,2160

Tarihi kalıntıları ve kültürel yapıları fazladır.

3,2021

Ticari hayatı gelişmiştir

3,1373

Ucuz bir şehirdir

2,9862

Sağlık imkanları gelişmiştir

2,9018
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Gelişen bir şehirdir.

2,7622

Sanayi kentidir

2,5684

Finans merkezidir.

2,4401

Eğlence ve tatil imkanları boldur.

2,4035

Modern bir şehirdir

2,3169

Düzenli bir kenttir

2,2334

Sanatçı ve aydın ve kültür adamı çok yetişir

2,2133

5 Kesinlikle Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’ u ifade etmektedir.

Tablo 4’te Sandıklı kenti ile ilgili verilmiş niteliklere katılımcıların katılma
oranları verilmektedir. Sandıklı halkına göre; Sandıklı zengin doğal kaynakları, tarımsal
üretim merkezi, özel tatları ve yiyecekleri olan, kavşak noktası olan olumlu niteliklere
sahip bir kenttir. Fakat olumsuz olarak da çarpık kentleşmenin olduğu bir kenttir.
Katılımcılara göre sandıklı; finans merkezi, eğlence merkezi ve tatil imkanları
bol olan, modern bir şehir, düzenli bir şehir, sanatçı, aydın ve kültür adamı çok yetiştiren
niteliklere sahip olmadığı bir kenttir.
Tablo 5: “Sandıklı Kenti Bir İnsan Olsaydı Nasıl Bir Kişiliğe Sahip Olurdu?”
Ortalama

Ortalama

Ortalama

Keyfine düşkün 4,0070

Asabi

3,3694

Tembel

2,9851

Köylü

3,7052

Dost canlısı

3,3513

Soğuk

2,9026

Meraklı

3,6643

Sevecen

3,3160

Görgüsüz

2,8697

Kavgacı

3,6543

Verimli

3,2633

Fiziksel olarak çekici 2,7112

Misafirperver

3,5986

Çalışkan

3,1893

Modern

2,7105

Gösterişçi

3,5448

Heyecanlı

3,1429

Mülayim

2,6810
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Dindar

3,4806

Cömert

3,1338

Araştırmacı

2,5576

Cesur

3,4397

Boşvermiş

3,0821

Sanatçı ruhlu

2,3094

Sıcakkanlı

3,3794

Maceracı

3,0113

Entellektüel

2,2383

5 Kesinlikle Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’ u ifade etmektedir.

Tablo 5’te Sandıklı halkına göre Sandıklı kenti bir insan olsaydı; “keyfine
düşkün, köylü, meraklı, kavgacı, misafirperver ve gösterişçi olurdu” fikrine
katılmaktadırlar. Diğer taraftan ise sandıklı kenti bir insan olsaydı; “sanatçı ruhlu ve
entelektüel” olmazdı fikrini savunmaktadırlar.
Tablo 6: Sandıklı Kentinin Niteliklerini Dikkate Alarak Gelecekte Nasıl Bir Kent
Olmalıdır
Ortalama

Ortalama

Planlı bir kent olmalıdır.

4,3251

Gıda kenti olmalıdır.

3,9140

Turizm kenti olmalıdır.

4,2313

Geleneksel bir kent olmalıdır.

3,8996

Sağlık merkezi olmalıdır

4,1673

Tarihi kent olmalıdır

3,8429

Jeo-termal sera merkezi olmalıdır 4,1667

Kültür ve sanat kenti olmalıdır. 3,8280

Geleneklerini yaşatan bir kent
4,1393
olmalıdır

Batılı-modern
olmalıdır.

Tarımsal üretim merkezi olmalıdır 4,1312

Spor kenti olmalıdır.

Üniversite kenti olmalıdır.

4,0177

Lojistik ve dağıtım merkezi
3,6595
olmalıdır

Eğlence ve tatil kenti olmalıdır

3,9964

Sanayi kenti olmalıdır

Dindar bir kent olmalıdır.

3,9427

Teknoloji
olmalıdır.

Ticaret kenti olmalıdır

3,9321

Kalabalık bir kent olmalıdır.
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Finans merkezi olmalıdır

3,4496

5 Kesinlikle Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’ u ifade etmektedir.

Tablo 6 da sandıklı halkına “Sandıklı Kentinin Niteliklerini Dikkate Alarak
Gelecekte Nasıl Bir Kent Olmalıdır” sorusuna ilişkin bazı nitelikleri yönelttik. Bu
niteliklere baktığımızda katılım derecesi açısından sırasıyla, Sandıklı halkı Sandıklının
gelecekte; “planlı bir kent, turizm kenti, sağlık merkezi, jeo-termal sera merkezi,
geleneklerini yaşatan bir kent, tarımsal üretim merkezi, üniversite kenti, eğlence ve tatil
kenti, dindar bir kent, ticaret kenti, gıda kenti, tarihi kent, kültür ve sanat kenti, batılımodern bir kent, spor kenti, lojistik ve dağıtım merkezi, sanayi kenti ve teknoloji ve
bilim kenti” olmasını istemektedirler.
Tablo 7: Sandıklı Kentinin Genel İnsan Özellikleri Hakkında Neler
Söyleyebilirsiniz
Ortalama

Ortalama

Ortalama

Boğazına düşkün 4,1460

Mert cesur

3,5993

Çıkarcı

3,3011

Muhabbet sever 3,9851

İyiliksever

3,5709

Dürüst

3,2649

Çok konuşan

3,8370

Gürültücü

3,5235

Samimi

3,2527

Dedikoduyu
sever

3,8273

Dost canlısı

3,4831

Girişimci

2,9782

Maço

3,7509

Cömert

3,4655

Modaya uyan 2,7802

Misafirperver

3,7096

Güvenilir

3,3846

Pasif çekingen 2,7660

Kavgacı

3,6833

Sıcakkanlı

3,3841

Sessiz
kapanık

Küfürbaz

3,6823

Sevecen

3,3478

Atletik
sportmen

Kıskanç

3,6310

Kaba görgüsüz 3,3071

5 Kesinlikle Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’ u ifade etmektedir.
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Tablo 7’de sandıklı halkının genel insan özelliklerin ölçmek için bazı sıfatlar
verilmiştir. Bu sıfatlara katılımcıların verdikleri değerlerle bir sonuca ulaşılmaya
çalışılmıştır. Maksimum değeri 5, minimum değeri 1 olan ve 3'ün kararsızlığı ifade
ettiği bir ölçekte sandıklı halkının katılımcılardan aldığı puan olan Tablo 6'da
gösterilmektedir. Buna göre Sandıklı halkı olumlu özellikler açısından kendisini
sırasıyla " boğazına düşkün, muhabbet sever, çok konuşan, mert cesur, iyiliksever, dost
canlısı ve cömert" olarak görmektedir. Sandıklı halkı olumsuz özellikler açısından ise
kendisini sırasıyla “dedikoduyu seven, maço, kavgacı, küfürbaz, kıskanç ve gürültücü”
olarak görmektedir.
Tablo 8: Sandıklı Kentinin Logosunu Yeniden Tasarlasak Hangi Unsurlar ve
Simgeler İçerisinde Yer Almalı
Ortalama

Ortalama

Patates

4,5252

Kültür sanat simgeleri

Haşhaş

4,3538

Kurtuluş savaşı simgeleri 3,2111

Termal turizm simgeleri

4,3417

Dini simgeler

3,1145

Leblebi

4,1028

Mermer

3,0258

Jeotermal enerji

4,0778

Yol kavşak simgeleri

2,9410

lokum

3,9412

Sanayi endüstri simgeleri 2,8222

Kaymak

3,5735

Spor simgeleri

2,6590

Kaymaklı ekmek kadayıfı

3,4191

Bilim simgeleri

2,6092

Tarihi kent simgeleri

3,3422

3,2357

5 Kesinlikle Katılıyorum ve 1 Kesinlikle Katılmıyorum’ u ifade etmektedir.

Tablo 8’de sandıklı kentinin logosunun yeniden tasarlanması durumunda,
sandıklı halkına logoda hangi unsur ve simgeler yer almalıdır sorusu yöneltildi. Sandıklı
halkı yeniden tasarlanacak logoda sırasıyla “patates, haşhaş, termal turizm simgeleri,
leblebi, jeotermal enerji, lokum ve kaymak” olmasını istemektedirler.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Kentler fiziki yapıları, altyapıları, günümüzden geçmişe ve geleceğe uzanan
boyutlan ve içinde yaşayan insanlarıyla ve bu insanların tek tek ya da birlikte olmaktan
dolayı oluşturdukları değerleriyle kent pazarlamaya konu olabilecek bir üründür.
Müşterilerin üründen sağlayabilecekleri faydayı maksimize etmek kent yöneticilerinin
görevleri arasındadır. Müşteri memnuniyeti sağlamak müşterilerin beklentilerinin
karşılanması ile mümkündür. Karşılanamayan beklentiler ise tüketiciler için bir
olumsuz tutum geliştirme vesilesi olarak değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada Sandıklı kentinin marka imajını oluşturmada halkın düşünceleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan veri toplama ve analiz çalışmalarından sonra başlıca
şu sonuçlara ulaşılmıştır.


Sandıklı halkına göre; Sandıklı zengin doğal kaynakları, tarımsal üretim
merkezi, özel tatları ve yiyecekleri ve kavşak noktası nitelikleriyle ön plana
çıkmaktadır. Aynı zamanda çarpık kentleşme niteliğiyle de olumsuz olarak ön
plana çıkmaktadır.



Katılımcılara göre sandıklı; finans merkezi, eğlence merkezi ve tatil imkanları
bol olan, modern bir şehir, düzenli bir şehir, sanatçı, aydın ve kültür adamı
çok yetiştiren niteliklere sahip olmayan bir kenttir.



Sandıklı halkı, Sandıklı kentinin gelecekte; planlı bir kent, turizm kenti, sağlık
merkezi, jeo-termal sera merkezi, geleneklerini yaşatan bir kent, tarımsal
üretim merkezi, üniversite kenti olmasını istemektedirler.



Sandıklı kendilerini; boğazına düşkün, muhabbet sever, çok konuşan, mert
cesur, iyiliksever, dost canlısı ve cömert gibi olumlu sıfatlarla tanımlarken;
“Dedikoduyu seven, Maço, Kavgacı, Küfürbaz, Kıskanç ve Gürültücü” gibi
olumsuz sıfatlarla tanımlamışlardır.



Sandıklı halkı kentin logosunda; patates, haşhaş, termal turizm simgeleri,
leblebi, jeotermal enerji, lokum ve kaymak olmasını istemektedirler.

Yukarıdaki sonuçlara göre şunlar yapılabilir:


Sandıklı halkı ve esnafları marka kent olma konusunda bilinçlendirilmelidir.
Bunun için eğitim verilebilir. Bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir.
Ayrıca marka kent olmanın avantajlarından bahsedilerek bu sürecin içinde
aktif rol almaları sağlanmalıdır.



Sandıklı ön plana çıkan niteliklerini ulusal olarak duyurmalıdır. Bunun için de
medya araçlarını profesyonel olarak kullanmalıdır. Ulusal kanallara reklam
verilebilir. Sandıklıda faaliyet gösteren özel şirketlerden destek alınabilir
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Çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için mutlaka kentsel dönüşüm
uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılmalıdır.



Halkın “Dedikoduyu seven, Maço, Kavgacı, Küfürbaz, Kıskanç ve
Gürültücü” gibi özellikleri konusunda halka bilgi verilmeli ve bunları nasıl
minimize edecekleri konusunda eğitim verilerek kent hakkında olumsuz
izlenim oluşturdukları anlatılmalıdır.



Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Ticaret Odasının logolarında haşhaş ve
termali simgeleyen su bulunmaktadır. fakat bunlar sandıklı temsil etme
konusunda yetersizdir. Profesyonel destekle yeniden Sandıklı logosu
oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak bir kentin “Marka Kent” olabilmesi için mutlaka kentin halkı bu
sürecin içinde yer almalıdırlar. İlgili paydaşların marka kent unsurlarını kullanarak daha
olumlu bir kent imajı oluşturmaları mümkün görünmektedir. Ayrıca bu unsurların
birlikte değerlendirilmesinden oluşacak sinerji ile kent daha büyük bir cazibe
oluşturabilecektir.
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ŞEHİRLERİN MARKALAŞMA SÜRECİNDE, MARKA İMAJI
ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SANDIKLI
İLÇESİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Nur ÖZER CANARSLAN
Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Gülfidan Barış
Anadolu Üniversitesi
ÖZET:
Günümüzde şehirler turistleri, yetenekli iş gücünü, yatırımcıları, fabrikaları, işletmeleri
kendilerine çekebilmek, şehirde yaşayanların sorunlarını anında çözümleyerek onları
memnun edebilmek ve dışarıya göçleri engellemek için birbirleriyle kıyasıya rekabet
içindedirler. Birbirleriyle rekabet edebilmelerinin, birinin diğerinin önüne geçebilmesinin,
fark yaratmalarının yolu ise şehirlerin markalaşmasından geçmektedir. Aslında her şehir
birbirinden ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahip olduğu için bir markadır, önemli olan
bu ayırt edici noktaların farkına varılarak doğru noktalara dikkatin çekilmesi ve hedef
kitledeki imajın olumlu olmasının sağlanmasıdır. Bir şehrin “imajı” hedef kitlenin o şehri
algılama biçimi, “markası” o şehrin nasıl algılanmak istediği, “kimliği” ise o şehrin gerçekte
ne olduğudur. Onun için şehrin hedef kitledeki imajının belirlenmesi, marka yaratma
çabalarının ilk adımı olarak önemlidir. Bu çalışmada Sandıklı şehrinin markalaşma çabaları
içinde Sandıklı’da yaşayanlar ve hayatının bir döneminde Sandıklı’da yaşamış Sandıklı’yı
tanıyan kişiler tarafından şehir imajının belirlenerek, şehir kimliğine ve markalaşma
sürecine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda bir anket formu
hazırlanmış ve hazırlanan anket formunu 183 Sandıklılının eksiksiz doldurması
sağlanmıştır. Hedef kitleden elde edilen veriler frekans analizi ve varyans analizlerine tabi
tutulmuştur. Analizler sonucunda Sandıklı’nın tanıtılmasında ve pazarlanmasında ilk
önceliğin termal öğelere, daha sonra Sandıklı patatesi ve Yunus Emre’ye verilmesi gerektiği
tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ve Sandıklı’da yaşayıp
yaşamamalarına göre Sandıklı’yı algılamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
görülmemiştir. Ayrıca örneklem çerçevesinde şehrin imajını olumlu geliştiren unsurlar ve
olumsuz etkileyen unsurlar belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Marka Şehir, Şehir İmajı, Şehir Kimliği, Şehir Pazarlaması, Sandıklı
Keywords: City Brand, City Image, City Identity, City Marketing, Sandıklı

GİRİŞ
Ürün ve hizmetlerde olduğu gibi günümüzde şehirler de turistleri, yetenekli iş
gücünü, yatırımcıları, fabrikaları, işletmeleri kendilerine çekebilmek, içinde
yaşayanların sorunlarını anında çözümleyerek onları memnun edebilmek ve dışarıya
göçleri engellemek için birbirleriyle kıyasıya rekabet içindedirler.Şehirlerin
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birbirleriyle rekabet edebilmelerinin, birinin diğerinin önüne geçebilmesinin ve fark
yaratabilmelerinin yolu ise markalaşmalarından geçmektedir.Amerikan Pazarlama
Derneğinin tanımına göre “marka”; bir satıcının ürün ya da hizmetlerini diğerlerinden
ayırt etmeyi sağlayan isim, terim, işaret, sembol veya bunların bileşimidir. Tüm
markalaşma çabalarının amacı ürüne özel ve daha ayırt edilebilir bir kimlik yaratmaya
çalışmaktır. Şehir markalamasında da şehirler için yapılmaya çalışılan temel nokta
budur. Bir şehrin ilk olarak varlığını gösterebilmesi, ikinci olarak hedef kitlenin
zihninde rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip olarak yer edinebilmesi, üçüncü
olarak amaçlarına uygun biçimde tüketilebilmesi için eşi olmayan bir marka ile kendini
fark ettirmesi gerekir(Kavaratzis, Astworth:2005, s:510).Aslında her şehir birbirinden
ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahip olduğu için bir markadır, önemli olan bu
ayırt edici noktaların farkına varılarak doğru noktalara dikkatin çekilmesi ve hedef
kitledeki imajın olumlu olmasının sağlanmasıdır.“Şehir imajı”, şehir tarafından
yollanan ve her bireyin zihninde farklı şekillenen çeşitli, farklı ve karmaşık mesajlardır
(Kavaratzis, 2004, s: 62).Bir şehrin “imajı” hedef kitlenin o şehri algılama biçimi,
“markası” o şehrin nasıl algılanmak istediği, “kimliği” ise o şehrin gerçekte ne
olduğudur. Onun için şehrin hedef kitledeki imajının belirlenmesi, şehir markası
yaratma çabalarında ilk adım olarak önemlidir.
“Şehir markalaşması”, en yalın tanımıyla, ürün markalaşma stratejilerinin
şehirüzerinde uygulanmasıdır. Şehre ölçülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel değerler
katmak için marka stratejisi ve marka iletişiminden öğrendiklerini şehrin gelişimine
uygulayan, yeni bir disiplindir. Şehrin güçlü ve pozitif yanlarını ve karakteristiklerini
istenilen kitlelere yayan güçlü araçlar oluşturmayı hedefleyen bütünsel ve kapsamlı bir
süreçtir. Profesyonel uzmanlık düzeyinde şehir markalaşması,

“planlama” ve “pazarlama” disiplinlerinin birleştirilmiş (Şekil 1) uzmanlığını
gerektirmektedir (Peker, 2006, s:21).
Markalaşma, şehrin güçlü yanlarını ortaya koyan, şehri kültürel olarak anlamlı ve
değerli kılan, şehre ekonomik ve sosyal değer katacak bir imaj oluşumunu sağlayan bir
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stratejidir. Şehirbir “ürün ”ise, güçlü bir şehir imajı da, bu ürünü diğer “ürünler”
arasında ayırt etmeye ve tanımlamaya yarayan bir araçtır. Bir başka deyişle, şehir sahip
olduğu pozitif imaj yoluyla “değer katılmış ürüne” yani, marka şehre dönüşür (Peker,
2006, s:22).Mommass (2002)’ye göre şehir markası yaratmak sadece yerel ekonomik
kalkınmanın ve farklılaşmanın bir yolu olarak görülmemekte, bunun yanında, bir
kimlik, tanımlama, devamlılık ve toplumsal bütünlük olarak yorumlanmaktadır.
Şehir markalaşması çalışmaları daha çok, yerel yönetimler (Belediyeler),
şehirdeki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve şehre duyarlı bazı gerçek kişilerin samimi
çabalarına ve kentin güçlü kaynaklarının etkin kullanımına bağlıdır. Bu nedenle, bir
şehir markasının yansıttığı etkinin başarılı olması, kente özgü bir bileşen sıralaması
geliştirmeyi, bu bileşenlerin uygun araçlarla ölçülüp değerlendirilmesini, paydaş
desteğini ve marka geliştirmenin buradan elde edilecek sonuçlara göre yapılmasını
gerektirir (Gnoth, 1998, s:760’dan aktaran Cevher, 2012, s:109)
Şehir pazarlaması denilince akla sadece şehri ziyarete gelenler gelmemelidir.
Şehir pazarlamasında çeşitli paydaşlar vardır. Bu paydaşlar; o şehirde yaşayanlar,
kendini o şehirli olarak gören kişiler, şehri ziyaret eden turistler, şehirde faaliyetlerini
sürdüren kurum ve kuruluşlar, eğitimlerini sürdüren öğrenciler, ekonomik faaliyetlerini
sürdüren sanayi ve ticaret kuruluşları, iş adamları, yatırımcılargibiçok çeşitli kesimleri
kapsamaktadır (Yükselen, Güler, 2009, s:5). Özdemir ve Karaca (2009)’a göre şehir
markası, şehrin görünüşü, kent insanlarının deneyimi, inançları ve davranışlarını da
kapsamalıdır.Ashworth ve Voogd (1990) ve Kotler vd. (1993)’e göre ise şehirlerin
pazarlanmasındaki 3 temel hedef grup şehirlerin yaşa, çalış ve ziyaret et
fonksiyonlarıyla bağlantılı olarak orada yaşayanlar, ziyaretçiler ve şirketlerdir.Dışardan
gelen turistlerden önce kendi sakinlerininve kendini o şehirli olarak tanımlayan
insanların memnun olmadığı bir şehrin pazarlanması ve markalaşmasımümkün
olmayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada Sandıklı ilçesinin marka şehir olma sürecinde
taraflardan şehir sakinlerinin ve Sandıklı dışındaki Sandıklılıların algılamalarına
başvurulmuştur. Buna bağlı olarakSandıklılılarınşehir imajına yönelik algılarının
belirlenerek şehrinmarkalaşma sürecine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Sandıklı’nın
şehir imajının Sandıklılılar gözünden belirleniyor olması ve Sandıklı’da yaşayan ve
Sandıklı dışında yaşayan Sandıklılılar olarak ayrımın yapılması bu araştırmanın özgün
yönünü
oluşturmaktadır.
Daha
önce
Sandıklı
araştırmaları
sempozyumundahazırladıkları bildiride Karaca, Sandıkçı ve Çelik (2012) Sandıklı’nın
Sandıklılı olmayanlar tarafından algılanan imajını belirlemişler marka şehir olması
konusunda önerilerde bulunmuşlardır.Ülkemizde il düzeyinde bile yeterince çalışmanın
rastlanmadığı marka şehir konusunda ilçe düzeyinde bir araştırma tasarlanmasının
sebebi ise Sandıklı’nın termal kaynakları, doğal güzellikleri, Yunus Emre türbesi ve
konumu gibi ayırıcı unsurlarının onu cazibe merkezi haline getirme potansiyelinin
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olmasıdır. Ziragün geçtikçe turistlerin küresel eğilimler göstermek yerine yerel
kültürlere ve farklılıklara olan ilgi ve merakları da artmaktadır (Malkoçlu, Anıl, Bilgen,
2010, s:214).
Sandıklı İlçesi
Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçe olan Sandıklı, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu
bölümünde, Antalya-Ankara karayolu üzerinde yer alır. Sandıklı, ülkemizin belli başlı
büyük merkezlerine karayolu ile oldukça yakın sayılabilecek bir mesafededir.
Afyonkarahisar'a 61 km, İstanbul'a 515 km, Ankara'ya 317 km, İzmir'e 315 km,
Antalya'ya 231 km, Bursa'ya 320 km, Konya'ya 287 km mesafede olan ilçe bu konumu
ile ulaşım yönünden avantajlı bir noktadadır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sandikli).
İlçenin nüfusu 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre
57.211'dir. Bunun 31.951’i ilçe merkezinde, 25.260'ı ise kasaba ve köylerde
yaşamaktadır (www.tuik.gov.tr). Daha önceki nüfus sayımlarının sonuçlarına göre,
Sandıklı'da hem merkezde hem de köylerde yaşayanların sayısının azaldığı
gözlenmektedir.
Sandıklı ekonomisinde "haşhaş" üretiminin tarihte önemli yeri vardır. Haşhaş
kültürü Sandıklı insanının yaşamına öyle bir girmiştir ki hamur işlerinden başka
kullanılan sıvı yağa kadar haşhaş yaşamın bir parçası olmuştur (www.sandikli.bel.tr).
Sandıklı’da sulu tarıma geçilmesiyle beraber tarımda tahıl, pancar ve patates üretimi
öne çıkmaya başlamıştır. Geçmişte tarım ve hayvancılığa dayalı olan Sandıklı
ekonomisi yıllar geçtikçe yerini sanayileşmeye, ticarete, Jeotermal enerjiyle ısıtılan
teknolojik seracılığa ve Hüdai kaplıcalarının sahip olduğu termal turizm potansiyeline
bırakmaktadır.
Hüdai Kaplıcaları, Sandıklı ilçesine 8 km uzaklıkta bulunur. Hüdai
Kaplıcaları’nda iki adet beş yıldızlı, bir adet üç yıldızlı ve bir adet butik otel özel sektör
tarafında işletilmektedir. Belediyeye ait tesislerde de 290 apart daire, çamur ve su
banyoları, market, fırın ve çay bahçeleri bulunmaktadır.
Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf ve filozof, Anadolu'da yaşamış
tasavvuf ve halk şairi, Türk İslam düşünürü Yunus Emre’nin Anadolu’nun pek çok
yerinde mezarı veya türbesi bulunmaktadır. Bu yerlerden birisi de Sandıklı’dır.
Sandıklı’nın Yunus Emre Mahallesinde Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin
mezarları da yan yanadır. Ayrıca bir Hristyan azizi olan Aberkios’un da mezar anıtının
Sandıklı’nın Koçhisar köyünde bulunmuş olması ve bu anıtın erken Hristyanlık
döneminin en önemli buluntusu olması (Malay, Tanrıver, s.51,66) Sandıklı’nın Hristyan
dünyasına yönelik de inanç turizmi potansiyeli taşıdığını göstermektedir.
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Ülkemizde tescil edilmiş 180 adet Tabiat parkından birisi olan Akdağ Tabiat
Parkı da Sandıklı ilçesinde bulunmaktadır (Baytok, Yavuz, 2012, s:381). Kendine özgü
bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle Tabiat Parkı ziyaretçilerine doğa
turizmi olanağı sunmaktadır.
Sandıklı’da sanayicilikte son yıllarda gelişme göstermektedir.Sandıklı Organize
Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan 45 adet sanayi parselinin 25 adeti
yatırımcılara tahsis edilmiş durumdadır. Bunların 8 adedi tamamlanmış olup 2 adet
tarım makineleri, ısı, mobilya, süt, izolasyon, inşaat malzemeleri ve gübre üzerine
üretim faaliyetlerini yürütmektedir (Sandıklı TSO Başkanı Mustafa Özer, kişisel
görüşme, 10.08.2014).
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma kapsamında katılımcıların Sandıklı hakkındaki algılarını
belirleyebilmek için 292 kişi ile online anket tekniği kullanılarak araştırma
gerçekleştirilmiştir. Ancak 109 anketin eksik veya yanlış doldurulduğu görüldüğü için
çalışmaya dâhil edilmemiştir. Böylece 183 anket örnekleme dâhil edilmiştir.
Hazırlanan anket formu, Akdoğan ve Karkın (2010)'ın çalışmasından
faydalanılarak oluşturulmuştur. Anket 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde şehrin
imajının nasıl değerlendirildiğini ölçmeye yarayan 28 adet önerme bulunmaktadır. Bu
önermelerin her biri 5’li Likert ile ölçülmüştür. II. Bölümde cevaplayıcılarınSandıklı’da
yaşayanları ve Sandıklı’yı değerlendirmelerini sağlayan ve iki uçta zıt sıfatların yer
aldığı, 1 ile 5 aralığındaki semantik farklılıklar ölçeğinden yararlanılmıştır. III. bölümde
katılımcılardan Sandıklı’nın tanıtımında kullanılabilecek öğeler verilmiş ve bunların
sıralanması istenmiştir. IV. Bölümde açık uçlu bir soruyla Sandıklı deyince
katılımcıların aklına gelen markaları yazmaları istenmiştir. V. Bölümde ise demografik
veriler yer almaktadır.
Veri toplama yöntemi olarak kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği
araştırmada anketler sosyal medyadaki Sandıklı gruplarında yayınlanmıştır.Anket
verilerinin çözümünde SPSS15.0 paket programından faydalanılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın katılımcılarına ait genel bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Katılımcılarının %27’sini kadınlar, %73’ünü ise erkekler oluşturmaktadır.
Katılımcıların yaş dağılımlarına ait veriler değerlendirildiğinde, en yüksek oran %43 ile
27-37 yaş arasında olduğu görülmektedir. Daha sonra %21 ile 49-59 yaş arası
gelmektedir. 16-26 ve 38-48 yaş arası katılımcıların oranı %14, 60-70 yaş arası %6, 15
yaş altı ve 70 yaş üstü katılımcıların oranı ise %1’dir. Araştırma katılımcılarının eğitim
düzeyleri de belirlenmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmının %46 ile
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üniversitedüzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir. %32’sinin lise düzeyinde eğitim
aldıkları, %10’unun yüksek lisans/doktora seviyesinde, %12’sinin ise ilkokul ve
ortaokul seviyesinde eğitim aldıkları görülmektedir. Katılımcıların örneklem içinde
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sorulan soruda 90 kişinin Sandıklılı olup
Sandıklı dışında yaşadığı, 93 kişinin Sandıklılı olup Sandıklı’da yaşadığı belirlenmiştir.
Bunların dışındaki seçeneği işaretleyenler örneklem dışında olduğu için anketleri
sonlandırılarak diğer sorulara devam edememişlerdir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Genel Bilgilere Yönelik Yüzde Dağılımları
Cinsiyet

N

%

Yaş

N

Kadın

50

27

15 Yaş Altı

Erkek

33

73

16-26
Arası

Yaş 26

27-37
Arası

Yaş 78

38-48
Arası

Yaş 26

49-59
Arası

Yaş 38

60-70
Arası

Yaş 11

3
14

Öğrenim
%
Durumu

N

%

İlkokul

9

5

Ortaokul

1

7

3

9

5
2

4

5

8
6

1

8

1
0

2

70 Yaş Üstü

1

43

14

21

Lise

Üniversite

Yüksek
Lisans/Doktora
6

1

Araştırma katılımcılarına Sandıklı denilince akıllarına gelen 3 markayı
sıralamalarının istendiği açık uçlu bir soru sorulmuştur. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde Tablo 2’den de görülebileceği gibi katılımcıların Sandıklı
denilince marka olarakakıllarına en çokHüdai kaplıcası geldiği görülmüştür. En çok
yazılan diğer markalar ve tekrarlanma sıklıkları Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda
görüldüğü üzere Sandıklılıların aklına Sandıklı’yla ilgili marka deyince ilk Hüdai
kaplıcası gelmektedir.
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Tablo 2. Sandıklı Denildiğinde Akla İlk Gelen Markalar
Sıralama

Markalar

N Sıralama

1

Hüdai Kaplıcası

62

2

Elibollar

3

Markalar

N

7

Sandıklı Spor

6

33

7

Kozanlar

6

Sandıklı Leblebisi

24

8

Kokkokoğlu

5

4

Sandıklı Patatesi

20

8

Yunus Emre

5

5

Oteller (Safran, Park, Gürses)

16

8

Sandıklı Haşhaşı

5

6

Sanpa

8

Katılımcıların Sandıklı’nın imajına ilişkin önermelere verdikleri cevapların
yüzde dağılımları Tablo 3.’de verilmiştir.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 3. Sandıklı’nın İmajına İlişkin İfadelere Verilen Cevapların Yüzde
Dağılımları

%

%

%

%

Sandıklı, Türkiye’de yaşamayı istediğim
ilk 5 şehir arasındadır.
20

17

17

28

18

Sandıklı’da sanayi gelişmiştir.

28

48

14

8

2

Sandıklı’da yaşayan insanların eğitim
seviyesi yüksektir.
14

42

25

17

3

Sandıklı’daki sağlık hizmetleri kalitelidir.

16

29

31

22

2

Sandıklı’nın yeterince
düşünüyorum.

6

8

43

38

tanıtılmadığını
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Sandıklı’da muhtaç insanlara gereken
yardım yapılır.
5

4

Sandıklı’daki fuarlar vb. ticari faaliyetler
yeterli sayıda değildir
4

4

Sandıklı’da kiralık / satılık ev bulma
sorunu yoktur.
3
Sandıklı’da çalışanlara verilen ücretler
Türkiye ortalamasından düşüktür.
5

1

9

1

3
42

8

1

1
41

39

6

2
42

20

0

3
27

16

6

1
42

20

3

2
2

Sandıklı’da hava kirliliği yoktur.

1
6

6

Sandıklı’daki altyapı hizmetleri (elektrik,
su, vb.) kalitelidir.
25

30

0

2
22

Sandıklı, doğal
zengindir.

18

15

43

19

Sandıklı’da şehir içi ulaşım hizmetleri
kalitelidir.
22

33

30

12

3

Sandıklı’daki kaliteli otel, lokanta,
kafeterya vb.tesislerin sayısı yetersizdir.
7

16

9

36

32

Sandıklı’daki
yeterlidir.

42

10

12

3

Sandıklı’daki kültürel, sanatsal etkinlikler
yetersizdir
4

3

10

42

42

Sandıklı’da yeterli sayıda spor tesisi
vardır.
40

36

11

6

7

Sandıklı’daki eğlence yerleri yetersizdir.

7

7

9

34

43

Sandıklı’da gürültü kirliliği yoktur.

32

29

15

20

4

güzellikler

yeşil

yönünden
5

alanlar,

parklar
33
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Aradığım her türlü mal ve hizmeti
Sandıklı’da kolayca bulabiliyorum.
14

27

28

25

6

Sandıklı’daki okullarda verilen eğitim
kalitelidir.
15

27

29

21

8

Sandıklı’nın olumlu bir imajı vardır.

21

33

30

7

Sandıklı’da yeterli sayıda alışveriş merkezi
yoktur.
21

29

11

25

14

Sandıklı’daki iş imkânları caziptir.

32

32

28

6

2

Sandıklı’da el sanatları gelişmiştir.

20

31

26

20

4

Sandıklı’daki tarihi yapıların durumu
(bakım, onarım, restorasyon) iyidir.
32

37

20

9

2

Sandıklı’da yaşamaktan memnunum.

13

15

35

27

10

Sandıklı’da engelli vatandaşlar için yeterli
düzenlemeler (yol, asansör vb.) vardır.
54

30

12

1

3

8

Tabloya göre katılımcıların;%84’ü engelli vatandaşlar için yeterli düzenlemelerin
yapılmadığını ve kültürel sanatsal etkinlikleri yetersiz bulduğunu, %81’i yeterince
tanıtılmadığını, %80’i fuarlar ve ticari faaliyetleri yetersiz olduğunu, %76’sı sanayisinin
gelişmemiş olduğunu ve spor tesislerini yetersiz bulduğunu, %75’i yeşil alanları
yetersiz bulduğunu, %77’si eğlence yerlerini yetersiz bulduğunu, %69’u tarihi yapıların
durumunun kötü olduğunu, %68’i kaliteli otel, lokanta, kafeterya vb.,tesislerin sayısının
yetersiz olduğunu, %64’ü iş imkânını cazip bulmadığını, %61’i gürültü kirliliğinin
olduğunu,%62’si doğal güzellikler yönünden zengin olduğunu, hava kirliliğinin
olmadığını, kiralık/satılık ev bulma sorunu olmadığını, %56’sı eğitim seviyesinin düşük
olduğunu,%55’i altyapı hizmetlerinin ve şehir içi ulaşımın kalitesiz olduğunu, %51’i el
sanatlarının gelişmemiş olduğunu belirtmiştir.
Olumlu görüş bildirilen ifadeler olan “Sandıklı’nın doğal güzellikler yönünden
zengin olduğu” ve “hava kirliliğinin olmadığı” ifadeleri şehrin turistik açıdan imajını
olumlu geliştiren ifadelerdir ve mutlaka şehrin markalaşmasında ön planda olmalıdırlar,
ancak bu ifadeler dışında katılımcılar Sandıklı’yı pek çok açıdan yetersiz görmüşlerdir.
Şehirde insanların zamanlarını geçirebilecekleri kültürel, sanatsal, sportif, sosyal,
eğlence imkânlarının olmaması şehrin imajını olumsuz etkileyen unsurlar olarak öne
92

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
çıkmıştır. Ayrıca sağlık turizminde öne çıkmak isteyen bir şehir için engelli
vatandaşlara yönelik düzenlemelerin yapılmadığına yönelik %84 gibi bir yüksek katılım
oranı da dikkat çekilmesi gereken bir eksikliktir.
Sandıklı’nın imajına ilişkin verilerin frekans dağılımlarıincelendikten sonra şehre
yönelik toplam imajın hesaplanabilmesi ve katılımcıların demografik özelliklerine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıylaölçekte olumsuz
anlam taşıyan 7 tane önerme ters kodlanarakSandıklı’nın Sandıklı’lar gözündeki toplam
imajı hesaplanmıştır. Sandıklı’nın algılanan imajının katılımcıların demografik
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki
hipotezler oluşturularak test edilmiştir.
H1: Katılımcıların Sandıklı’da yaşayıp yaşamama durumuna göre Sandıklı’nın
imajını değerlendirmeleri farklılık göstermektedir.
H2: Katılımcıların cinsiyetlerine göre Sandıklı’nın imajını değerlendirmeleri
farklılık göstermektedir.
H3: Katılımcıların yaşlarına göre Sandıklı’nın imajını değerlendirmeleri farklılık
göstermektedir.
H4: Katılımcıların öğrenim durumlarına
değerlendirmeleri farklılık göstermektedir.

göre

Sandıklı’nın

imajını

Hipotezlerin sınanmasında bağımsız gruplar için t-testi ve tek faktörlü ANOVA
analizleri kullanılmıştır.
Tablo 4. Katılımcıların cinsiyet ve Sandıklı’da yaşama durumlarına göre
Sandıklı imajını değerlendirmelerine ilişkin bağımsız gruplar için t-testi

Toplam
İmaj

Toplam
İmaj

Gruplar

N

Ortalama

Standart
Sapma

T

p

Kadin

50

72,4200

13,84475

0.067

0.946

Erkek

133

72,2857

11,23885

Sandıklı’da
yaşayanlar

93

72,7204

11,86552

0.456

0,649

Sandıklı
dışında
yaşayanlar

90

71,9100

12,12449
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Tablo 4’e göre katılımcıların cinsiyetlerinin şehrin imajını değerlendirmelerinde
anlamlı düzeyde farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır (t=0,067; p>0.005). Yine tablo
4’de bir diğer grup olan Sandıklı’da yaşayanlar ve Sandıklı dışında yaşayan
Sandıklılıların şehrin imajını değerlendirmelerinde anlamlı düzeyde farklılık
göstermediği ortaya çıkmıştır (t=0,456; p>0.05). Bu sonuçlara göre Sandıklılıların
cinsiyetleri ve nerde yaşadıkları şehrin imajının değerlendirmelerinde önemli bir
değişken olmadığı görülmüştür.
Tablo 5.Katılımcıların yaş ve öğrenim durumlarına göre Sandıklı imajını
değerlendirmelerine ilişkin tek faktörlü ANOVA analizi
Toplam
İmaj

Kaynak

Kareler
Toplamı Ortalama Kare

Öğrenim Gruplar
Durumu Arası
Gruplar İçi
Yaş

4
178

Gruplar
Arası
Gruplar İçi

6
176

Standart
Sapma

F

188,619

13,84475

1,326

0,262

142,199

11,23885

95,013

11,86552

0.656

0,685

144,863

12,12449

P

Katılımcıların yaş ve öğrenim durumlarına göre Sandıklı’nın imajını
değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı hipotezleri ise ANOVA ile
analiz edilmiş (Tablo 5) ve yine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir
(F=1,326; p>0,05) (F=0,656; p>0,05). Bu sonuca göre deSandıklılıların yaşları ve
öğrenim durumları Sandıklı’nın imajının değerlendirilmesinde önemli bir değişken
olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anketin ikinci bölümünde katılımcıların Sandıklı’ya ilişkin değerlendirmeleri
semantik farklılıklar ölçeğinden faydalanılarak ölçülmüştür. Tablo 4’te katılımcıların
Sandıklı’ya ilişkin değerlendirmeleri görülmektedir.
Tablo 6. Sandıklı’nın tanımlanmasına ilişkin ifadelere verilen cevapların yüzde
dağılımları

Ucuzdur

Çok

Az

Kararsız

Az

Çok

%6

%42

%12

%26

%14

94

Pahalıdır
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Fakirdir

%1

%18

%28

%35

%18

Zengindir

Gelişmiştir %2

%34

%13

%26

%25

Gelişmemiştir

Kirlidir

%10

%32

%12

%33

%13

Temizdir

Büyüktür

%5

%25

%18

%32

%20

Küçüktür

Güvenlidir

%11

%38

%22

%15

%14

Güvensizdir

Kalabalıktır %9

%31

%21

%27

%12

Tenhadır

Güzeldir

%21

%44

%14

%11

%10

Çirkindir

Planlıdır

%2

%13

%12

%21

% 52

Plansızdır

Tabloya göre katılımcıların % 48’i şehri ucuz, % 53’ü zengin, % 51’i gelişmemiş,
%52’si küçük, %49’u güvenli, % 65’i güzel, %73’ü plansız olarak
görmektedir.Kalabalıklık/tenhalık ve kirlilik/temizlik konusunda ise kesin bir yargı
belirtmemişlerdir. Bu ölçekte en dikkat çekici nokta ve en kuvvetli görüş şehrin plansız
olarak görülmesidir. Plansız bir şehrin marka olması mümkün olmamasından dolayı
şehir planlamasına önem verilerek bu imajın düzeltilmesi gerekmektedir.
Bir şehir içinde yaşayanlarla bir bütün olarak algılanır ve marka şehir olmasında
şehir halkının imajı da önemlidir. Katılımcıların Sandıklı’da yaşayanlara ilişkin
değerlendirmeleri yine semantik farklılıklar ölçeğinden faydalanılarak ölçülmüştür.
Tablo 5’te değerlendirmeler görülmektedir.
Tablo 7. Sandıklı’da yaşayanların tanımlanmasına ilişkin ifadelere verilen
cevapların yüzde dağılımları
Çok

Az

Kararsız

Az

Çok

Yardımsever
%28
dir

%45

%11

%8

%8

Yardımsever
Değildir

Samimidir

%43

%17

%9

%9

Samimiyetsizdir

%22
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Hoşgörülüd
ür

%19

%35

%20

%16

%10

Hoşgörüsüzdür

Kibardır

%6

%1

%22

%24

%27

Kabadır

Gençtir

%9

%1

%31

%37

%17

Yaşlıdır

Cömerttir

%11

%31

%31

%20

%7

Cimridir

Açıkfikirli

%9

%15

%24

%28

%24

Tutucu

Dindar

%21

%43

%22

%8

%5

Dindar Değil

Tabloya göre Sandıklı’da yaşayanlar hakkında katılımcıların % 73’ü
yardımsever, %65’i samimi, %54’ü hoşgörülü, %51’i kaba, %53’ü yaşlı, %52’si tutucu,
%64’ü dindar olduğunu belirtmektedir. Cömert veya cimri olmaları konusunda kesin
bir yargı belirtmemişlerdir.
Anketin bir diğer bölümünde katılımcılara Sandıklı’nın tanıtımında
kullanılabilecek 7 öğe verilmiş ve Sandıklı’nın tanıtımında ön planda olmasını
istedikleri öğelerin 1-7 arasında sıralanması istenmiştir.Hesaplama 1. sıradaki öğeye 7,
7. Sıradaki öğeye 1 puan olacak şekilde hesaplanmış ve Tablo 6’daki veriler ortaya
çıkmıştır.
Tablo 8. Katılımcıların Sandıklının tanıtımında ön planda olmasını istedikleri
öğelerin sıralanması ve puanları
1

Termal su

1191

2

Çamur Banyoları

861

3

Patates

646

4

Yunus Emre

613

5

Akdağ Tabiat Parkı

577

6

Leblebi

537

7

Haşhaş

448
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Tabloya göre katılımcılar Sandıklı’nın tanıtımında ilk sırada termal suyun, ikinci
sırada çamur banyolarının, üçüncü sırada patatesin, dördüncü sırada Yunus Emre’nin,
beşinci sırada Akdağ Tabiat Parkının, altıncı sırada leblebinin, yedinci sırada haşhaşın
kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir.Bu sıralamaKaraca, Sandıkçı ve Çelik
(2012)’nin araştırma sonuçlarında önerdikleri Sandıklı’nın tanıtımında kullanılabilecek
en önemli unsur Hüdai kaplıcaları, daha sonra Sandıklı patatesi önermeleriyle aynı
doğrultudadır.
Sonuçlar ve Öneriler
Bu
çalışmayla
Sandıklı’nın
Sandıklı’da
ve
Sandıklı
dışında
yaşayanSandıklılıların gözündeki imajının belirlenerek şehrin markalaşma sürecine
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen online anket çalışmasına katılanların
yaklaşık yarısının 27-37 yaş arasında ve üniversite mezunu, büyük çoğunluğunun ise
erkek olduğu görülmüştür. Sandıklı’nın Türkiye’de yaşamayı düşündükleri ilk 5 şehir
arasında olup olmadığı ve Sandıklı’da yaşamaktan memnun olup olmadıkları sorularına
katılımcıların net bir yargı belirtmemiş oldukları ve bu konuda kararsızlık yaşadıkları
görülmüştür.
Katılımcıların %50’den fazlası Sandıklı’da yaşayanlarla ilgili
yardımsever, samimi, hoşgörülü, kaba, yaşlı, tutucu ve dindar olarak görüş
bildirmişlerdir. Sandıklı’nın imajına yönelik ifadelerden ise olumlu olarak
katılımcıların %50’sinden fazlası doğal güzellikler yönünden zengin olduğunu, hava
kirliliğinin olmadığını, kiralık/satılık ev bulma sorunu olmadığını, halkının zengin,
şehrin güzel olduğunu belirttikleri görülmüştür.Belirtilen görüşlere göre Sandıklı’nın
zayıf olduğu noktalarşehrin plansız olması, engelli vatandaşlara düzenlemelerin
yapılmaması, tanıtımın, kültürel sanatsal etkinliklerin, fuarlar ve ticari faaliyetlerin,
sanayisinin, spor tesislerinin, eğlence yerlerinin, yeşil alanların, otel, lokanta,
kafeteryaların sayısının yetersiz olması, iş imkânlarının cazip olmaması, gürültü
kirliliğinin olması, içinde yaşayanların eğitim seviyesinin düşük, şehir içi ulaşım ve
altyapı hizmetlerinin kalitesiz, el sanatlarının gelişmemiş, tarihi yapıların durumunun
kötü olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda Sandıklılıların Sandıklı’da bir şehirde
olması gereken en temel öğelerin eksikliğini yaşadıkları görülmüştür. Kültürel sanatsal
etkinliklerin olmaması, spor tesislerinin, yeşil alanların, eğlence yerlerinin,
kafeteryaların yetersizliği başta gençler olmak üzere şehir sakinlerinesosyalleşme
imkânı ve boş zamanlarında kaliteli vakit geçirme imkânı tanımamaktadır. Yine
sonuçlarda ortaya çıkan iş imkânlarının cazip olmaması, sanayinin ve ticari faaliyetlerin
yetersiz olması Sandıklı’da iş imkânı da bulamayan gençleri başka şehirlere
yönlendirmektedir. Sandıklıda yaşayanların eğitim seviyesinin düşük olarak görülmesi,
nüfusun yaşlı olarak ortaya çıkması da eğitim için şehir dışına giden
Sandıklılılarınistenilen iş imkânınıve sosyal imkânları Sandıklı’da bulamadığı için geri
dönmemesinden kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Büyükşehir olmamasına rağmen
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gürültü kirliliğinin fazla olduğu,küçük bir Anadolu şehri sakinliğinin bulunmadığı da
ortaya çıkmıştır. Katılımcılar ayrıca şehirde el sanatlarını da gelişmemiş olarak
görmektedir. Oysa şehirde kaybolmaya yüz tutan bakırcılık, keçecilik gibi yöreye özgü
el sanatları mevcuttur, halk eğitim merkezlerinde kurslar açılarak yöreye özgü el
sanatlarının yaşatılması mümkün olabilecektir. Engellilere yönelik düzenlemelerin de
olmaması ziyaretçilerinin çoğunun tedavi için geldiği bir şehir için önemli bir
eksikliktir.
Katılımcıların Sandıklı’nın pazarlanmasında ve tanıtımda öne çıkmasını
arzuladıkları değerler sıralamasında ise ilk iki sırayı termal su ve çamur banyoları gibi
termal turizm öğeleri, üçüncü sırayı şehirde büyük miktarda üretimi yapılan patates,
dördüncü sırayı Sandıklı’da türbesi bulunan Yunus Emre, beşinci sırayı Akdağ Tabiat
Parkı, altıncı sırayı Sandıklı leblebisi ve son alarak bölgede yetiştirilen haşhaş yer
almaktadır. Ayrıca katılımcıların Sandıklı deyince akıllarına gelen ilk markanın
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları olduğu görülmüştür. Karaca, Sandıkçı ve Çelik (2012)’nin
araştırma sonuçlarına göre de Sandıklı açısından şehir markası yaratmada
kullanılabilecek en önemli unsur Hüdai kaplıcaları ve sonrasında Sandıklı
patatesidir.Bu bağlamda, Sandıklı’nın tanıtımında, daha çok termal su, kaplıcaları ve
Sandıklı’ya özgü çamur banyoları gibi termal turizm öğelerinin ön planda tutulması
daha doğru olacaktır. Termal turizm için şehre gelen turistlereinanç turizmi (Yunus
Emre’yi ziyaret) ve doğa turizmi seçenekleri (Akdağ tabiat parkı) sunularak, buralara
turlar düzenlenilerekturistlerin tedavi dışında geçen zamanlarında kaliteli vakit
geçirmesi ve bu öğelerin bu şekilde tanıtımının yapılması düşünülebilir. Ayrıca
turistlereşehirden ayrılırken yakınlarına hediye olarak satın alabilecekleri güzel
paketlenmiş Sandıklı patatesi, leblebisi ve haşhaş seçenekleri sunularak bu öğelerin de
bu şekilde tanıtımlarının yapılmasına dönük bir strateji uygulanması daha doğru bir
yaklaşım olarak düşünülebilecektir.
Sonuç olarak bir şehrin marka şehir olabilmesi için dışarıdan gelen
ziyaretçilerinden önce kendi sakinlerini memnun etmesi ve onları şehri tanıtmada birer
elçi olarak kullanabilmesi gerekmektedir. Sandıklı şehrinin farklılaşma marka olma
adına elinde termal su gibi büyük bir avantajı olmasına rağmen, ne yazık ki bu avantajı
etkili bir şekilde kullanamadığı görülmektedir. Şehir merkezindeki plansızlık, sosyal
imkân eksiklikleri, gürültü sağlık için Sandıklı kaplıcalarına gelen turistleri kendisinden
uzaklaştıracaktır. Tedavi için veya sadece dinlenmek, rahatlamak için termal tesislere
gelen ziyaretçiler dinlenip, tedavisini olup tesisten çıkmadan şehri terk etmemelidirler.
Sandıklı’nın “Termal kent Sandıklı” olarak markalaşabilmesi içinbunu şehrin her
biriminde hissettirebilmesi gerekmektedir. Bunun için de şehrin yerel yöneticilerine,
sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlerineşehrin imajının olumlu yönde
geliştirilmesinde büyük bir rol düşmektedir.
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Bir imaj oluşturmak kadar bu imajı korumak da önemlidir, bundan dolayı şehrin
imajının geliştirilebilmesi için bu tür imaj çalışmalarının belli aralıklarla yenilenmesi
fayda sağlayacaktır. Ayrıca şehrin farklı kesimler (Sandıklılılar, Sandıklılı olmayanlar)
gözündeki imajlarının karşılaştırılmasının yapılması ve bir ilçe olmasından dolayı
Türkiye genelinde bilinirlik araştırması yapılarak ne kadar tanındığının tespit edilmesi
de ileride yapılacak araştırmalar için önerilmektedir.
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KENTSEL PAZARLAMA SÜRECİNDE KENTLERİN KİMLİK
ARAYIŞI; GÜÇLÜ BİR KENT MARKASI YARATILMASI YOLUNDA
ATILMASI GEREKEN STRATEJİK ADIMLAR
Hüseyin Alper AKIN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Yüksek Lisans
ÖZET
İzmir kentinin markalaşma sürecinde söz sahibi olan kent yöneticileri ile hedef pazarları
temsil eden İzmir’e gelmiş yabancı ziyaretçilerin kente yönelik bilinirlilik ve algıları
ölçümlenmeye çalışılarak, İzmir için atılacak olan markalaşma adımlarında şehrin
konumlandırılabilmesi için fizibilite niteliği ile bu yönlü bir çalışmaya ihtiyaç duyan tüm
kurumlara fayda sağlamak, kentin kentsel pazarlama sürecinde oluşturulacak olan stratejik
plan ve adımlarında akademik zemin oluşturmak amaçlanmıştır. İki aşamadan oluşan
araştırmanın birinci bölümünde ana kütleyi, kentin markalaşma sürecinde etkisi olabilecek,
şehrin geleceğine yön veren İzmir kent yöneticileri ve kanaat önderleri oluşturmaktadır.
İkinci bölümde ise araştırmanın ana kütlesini, 2009 yılı Mayıs ile Ekim ayları içinde İzmir
ilini kurvaziyer ile ziyaret etmiş günübirlik yabancı ziyaretçiler ile İzmir ili içerisinde farklı
bölgelerdeki otellerde konaklama yapan yabancı ziyaretçiler oluşturmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre, İzmir’in; turizm hizmetleri bakımından cazibe merkezi
olabilecek eşsiz nitelikte birçok turizm alternatifi, verimli tarım arazileri, kolay ulaşılabilir
gelişmiş sanayi bölgeleri, nitelikli iş gücü, kenti çevreleyen temiz denizi, iklimi ve doğası
bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm bu ürün ve nitelikler tam kapasiteyle
kullanılmamaktadır. İzmir kent turizm ürünlerinin tüm dünyada iyi bilinmesine rağmen
İzmir ile bağdaştırılamadığı ve İzmir’in marka değerinin oluşturulamadığı sonucuna
varılmıştır. Kent yönetiminde marka kent olma öneminin bilinci açıkça gözlemlenmekte
fakat kent yöneticileri arasındaki kısır çekişmenin, kurumlar arası diyalog eksikliğinin ve
kent içi rekabetin, her kesimin istekle savunduğu bu önemli hedefe ulaşmaktaki en büyük
engel olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tamamlanan proje verileri ışığında oluşturulan bildiride, İzmir kentinde araştırma sürecinde
edinilen bilgi ve deneyimler ile kentsel pazarlama sürecinde kentlerin kimlik arayışının
önemi ve güçlü bir kent markası yaratılması yolunda atılması gereken stratejik adımlar
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Pazarlama, Kent Kimliği, Kent Markası, Kentsel Markalama,
Marka Şehir
Keywords: City Marketing, Urban Identity, City Brand, City Branding, Destination
Branding
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GİRİŞ
Günümüzde teknoloji sayesinde ulaşım ve bilişim sistemlerinin gelişmesi,
gidilemeyecek yerleri gidilir, görülemeyecek yerleri ise görülür hale getirmiştir. Çağın
gereklilikleriyle birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, seyahat ve ulaşım
olanaklarını geliştirmekte, insanlar için kıtalar arası yolculuklar bile sıradan hale
gelmektedir. Aynı şekilde bilişim sistemlerindeki yıllar içindeki gelişim bireylere
oturdukları koltuktan kalkmadan, dünyanın diğer ucundaki bir destinasyona yönelik
bilgilere, fotoğraflara, videolara, bölge halkının görüşlerine, destinasyonu daha önce
ziyaret etmiş misafirlerin deneyimlerine ve o destinasyonu ziyaret etme iradesi
oluşmasına neden olacak tüm materyaller ile ulaşım imkânlarına erişimi sağlamaktadır.
Ulaşım olanaklarıyla birlikte bilişim olanaklarının gelişmesi, bilgiye hızlı
erişimin sağlanması, kişilerin yaşam standartlarının artması ve yaşam biçimlerinin
değişmesi, insanların daha kolay ve sık seyahat etmelerine olanak sağlamıştır. Bu
seyahatler büyük çoğunluğu, turistik amaçla yeni yerlere gitme ve yeni kültürleri
keşfetme maksatlıdır. Oluşan yeni ortam, insanların zihninde kentlerin de bir ürün
olarak algılanmasına sebep olmuş ve turizm faaliyetleri alanında büyük bir pazar
oluşturmuştur. Artık ülkeler, kentler ve hatta köyler bile bu ekonomik düzende yer
almak istemektedirler. Bu nedenle kentler arasındaki rekabet hızla artmakta ve
pazarlama biliminden yararlanan, marka değeri yüksek kentler öne çıkmaktadır.
Kentlerin, marka kent olma yolundaki hedeflere ulaşma istekleri kuşkusuz ki sadece
turizm geliri sağlamakla sınırlı değildir. Markalaşma olgusu ile kentlere yönelik yatırım
faaliyetleri de değişim göstermekte, farklı ülkelerden yatırımcılar farklı destinasyonlara
yatırım yapmakta, istihdam yaratmaktadırlar. Etkili bir markalaşma stratejisi, kentlerin
refah düzeylerini ve istihdam olanaklarını artırmak için de önemli bir fırsat olmaktadır.
Yapmış olduğumuz çalışma ile markalaşma iradesi gösteren bir kentin hayata
geçireceği stratejiyi belirleyen kent yöneticilerinin, sahiplenme güdüsü ile bu stratejileri
başarıya taşıyarak uygulama aşamasında hayati önem taşıyan kentlilerin ve hedef kitleyi
temsil eden yabancı misafirlerin önemi irdelenmiştir. Bir markalaşma stratejisini hayata
geçiren süreçte en belirleyici olan ve süreci başlatan unsur, kent yönetici ve kanaat
önderleri ile kente yönelik talep yaratması istenilen kent yabancı misafirlerinin, kent
üzerindeki görüş, bilgi, deneyim ve satın alma davranışlarıdır.
Bu çalışmada İzmir kentinin markalaşma sürecinde söz sahibi olan kent
yöneticileri ile hedef pazarları temsil eden İzmir’e gelmiş yabancı misafirlerin, kente
yönelik algıları ölçümlenmeye çalışılarak, oluşturulacak markalaşma sürecinde şehrin
konumlandırılabilmesi için ihtiyaç duyan tüm kurumlara fayda sağlamak hedeflenmiş,
kentin kentsel pazarlama sürecinde yapılacak olan konumlandırma çalışmaları ile
stratejik plan ve adımlarında, akademik zemin oluşturması amaçlanmıştır.
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KENT MARKALAŞMASINA İLİŞKİN KAVRAMLAR
Kentsel pazarlama, herhangi bir kenti potansiyel ziyaretçilerinin gözünde
rakiplerinin arasından ayırt edilebilir hale getirme çabasıdır. Başka bir değişle
farkındalık sağlamaktır. Bu da kent markası yaratılması ile mümkün olabilmektedir.
Kent markası temel markalaşma aşamalarının, kentlere uygulanması ile ortaya çıkan bir
olgudur. Markanın varlığını sürdürebilmesi için hedef pazara uygun bir şekilde
konumlandırılması gerekir. Bu süreçte, markanın kimliğinin oluşması ve markanın
yaratmış olduğu imaj büyük önem taşımaktadır. Bu üç kavrama ait ilişkisel süreç,
Karavatsiz ve Ashworth (2005:508) tarafından şekil 1’de ortaya konmuştur.
Şekil 1: Marka Kimliği, Marka Konumlandırma ve Marka İmajı Arasındaki
İlişki
MARKA KİMLİĞİ
Marka sahibinin markayı nasıl algılatmak istediği

MARKA KONUMLANDIRMASI
Rekabetçi bir avantaj sergileyen bir hedef kitleye iletilen değer sunumunun o kısmı

MARKA İMAJI
Markanın nasıl algılandığı
Kaynak: Karavatsiz ve Ashworth, 2005, s.508.

Kentler de markalar gibi iş çevresi, kent sakinleri, ziyaretçiler açısından değer ve
fayda oluşturulabilmesi için şehrin paydaşları nazarında rakiplerinden farklılaşmaya ve
kimlik oluşturulmasına ihtiyaç duymaktadır (Trueman, Cornelius & Widdup, 2007,
s:21). Her insanın, her oluşumun bir kimliği olduğu gibi; kentlerin de bir kimliği, kenti
o kent yapan özellikleri vardır, olmalıdır. Yani, kent için önemli olan, var olan,
düşünülen, yakıştırılan hatta yaratılan bir farklılığın saptanması ve bunun kentle ilgili
“her şey”de özenle uygulanmasıdır (Erkmen, 1990:126).
Kent imajı, insanların zihinlerinde kentle ilgili izledikleri filmler, diziler,
okudukları kitaplar, haberler ve kulaktan kulağa yayılan enformasyon ve kendi
deneyimleri ile oluşmaktadır. Bütün bu bilgiler zihinde kente ilişkin olumlu, olumsuz
veya nötr bir imaj yaratır (Martinez ve Salvador, 2007: 338). Turistin karar alma
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sürecinde, objektif bilgilenme düzeyi, sahip olduğu izlenimler ön yargılar, hayaller,
beklentiler, duygu ve düşüncelerden oluşan imajın belirleyiciliği söz konusudur.
(Ünüsan ve Sezgin, 2005:166–167) .
Buna göre kent markalaşması, kent markası olma özelliklerine sahip bir kentin
pazarda boş bulunan bir alanın tespit edilerek kentin imajının yeniden sunumu,
tanıtılması ve pazarlanması süreci olarak tanımlanabilir (Şahin, 2010:39). Ayrıca kent
markası işaret, slogan veya etkinliklerden çok daha fazlasını, düşüncelerin, hislerin,
çağrışımların ve beklentilerin toplamını temsil eder. (Anholt, 2006:18). Tüm bu
kavramlar dikkate alındığında, kent markası; bir kenti tanımlayan ve diğerlerinden
ayıran bir isim, simge, logo, sözcük, işaret veya başkaca grafik malzemelerin
yaratılmasını destekleyen; kente özgü güzel bir tatil deneyimini tutarlı olarak aktaran;
ziyaretçi ile kent arasında duygusal bir bağ oluşturmaya ve mevcut bağı güçlendirmeye
hizmet eden; müşteri arama maliyetlerini ve risklerini azaltan pazarlama faaliyetleri
bütünüdür (Pike, 2009:857-866).
KENT MARKASI OLUŞTURULMASI SÜRECİ
Kent markası oluşturma süreci, kentin var olan tüm özelliklerinin belirlenip
yönetildiği, açık hedeflerinin tanımlanıp, ulaşım için stratejilerin yaratılıp, uygulanması
ile devam eden bir süreçtir Yapılan araştırmalarda genel olarak kent markalaşma süreci
bir bütün olarak işlenmiştir. Markalaşmayı oluşturan bu bütünün başarıya ulaşması için
kentin markalaşma olgusuna ve adımlarına hazır ve istekli olması hayati önem
taşımaktadır. Bu nedenle kentlilerin ve kent çıkar ortaklarının, yapılacak olan stratejik
çalışmalara ve kentteki değişime hazır olmaları için kent markalaşma sürecinden önce
bir ön süreç yaşamaları gerekmektedir. Bu süreçte, sürece katkısı bulunabilecek ve
yaptırım gücüne sahip çıkar ortakları belirlenmeli, kent yönetim ortakları net bir şekilde
tanımlanmalıdır. Kentin, kentsel pazarlama sürecine başlaması için kent yöneticilerinin
iradesinin oluşması ve kenti bu sürece hazırlamaları gerekmektedir.
Kent markalaşmasına yönelik, literatür tarandığında kent markası oluşturma
sürecinde, tek bir süreç üzerinde uzlaşma sağlanamadığı gözlemlenmekle birlikte,
markalaşma sürecini tamamlamış dünya kentlerinin bu süreçte kat ettiği adımlar
kaynaklarda örnek gösterilmiştir. Bu konuda referans olarak Kotler ve diğerleri’nin
oluşturduğu Mekân Pazarlaması Sürecinin aşamaları sıklıkla ele alınmaktadır. Kotler
vd., (2002;183) kent pazarlaması kavramını, kentin hedef pazarlarındaki ihtiyaçları
tatmin etmek için tasarımlanması olarak tanımlamış ve bunun kentliler ve iş dünyasının
toplu halde memnun edilmeleri ve gelen turistlerin ve yatırımcıların beklentilerinin
karşılanması ile başarılı olacağını ifade etmişlerdir (Kotler, Hamlin, Rein & Haider,
2002;183).
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Şekil 2: Kent Pazarlaması Sürecinin Aşamaları

Kaynak: Kotler, Haider & Rein, 1993, s.19.

Bu bağlamda oluşturulan şekil 2’de kent pazarlama sürecinin üç aşamadan
oluştuğu görülmektedir. Planlama grubu, pazarlama bileşenleri ve hedef pazarlardan
oluşan bu üç aşamanın merkezini planlama grubu oluşturmaktadır. Planlama grubunda,
markalaşma karar sürecinde etkisi bulunan kişi, kurum, kuruluş ve örgütlere yer
verilmektedir. Karar mekanizmasını oluşturan planlama grubu üyelerinin ilk aşamada
mevcut durumun analizini, yeni vizyon oluşumunu ve uygulamadan oluşan kent
pazarlama planını oluşturdukları gözlemlenmektedir. İkinci aşamada planlama grubu
tarafından oluşturulan kentsel pazarlama stratejik planının pazarlama unsurları ortaya
konmuştur. Kentin altyapısı, insanları, imaj ve yaşam kalitesi, kentin bulunan ve
oluşturulacak çekici unsurları pazarlama bileşenleri olarak kullanılmıştır. Üçüncü
aşamada ise, kentin hedef pazar unsurları olarak, ihracatçılar, yatırımcılar, üreticiler,
şirket merkezleri, yeni yerleşenler ve ziyaretçiler tanımlanmıştır.
Kent markasının yaratılması, ürün ya da hizmet markasının yaratılmasından daha
zorlu bir süreçtir. Kent marka planının birinci aşaması kent marka kimliğinin
yaratılmasıdır. Kimlik yaratıldıktan ve ne olmak istendiğine karar verildikten sonra
kentsel pazarlama çalışmaları başlatılabilir. Bunun için; Tüm kent paydaşlarının ortak,
tutarlı, inanılır ve bağlayıcı bir vizyon etrafında toplanması, mevcut durum analizi
107

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
yapılması (kaynakların, rekabet üstünlüklerinin, güç ve zayıflıkların tespiti), tüm
tarafların benimseyeceği bir marka stratejisinin hazırlanması, marka konumlandırma
çalışma ve uygulamalarının başlatılması, iletişim eylem planının hazırlanması ve
uygulaması, yatırımcı ağ bağlantılarının sağlanması gerekecektir (Ersin, 2007,
http://www.kentselmarkalama.com). Yolal ve Ersoy’a göre, bir kentin
markalaşabilmesi için 6 adımdan oluşan, marka kent yaratma süreci izlenebilir (Yolal
ve Ersoy, 2010:29-30). Bu süreçte ilk adım, kente yönelik tanımlamaların yapılması,
hedef pazarın/pazarların tanımlanması ve konumlandırma stratejilerinin tasarımıdır.
İkinci adımda, kent markasına ilişkin çağrışımların belirlenmesi ve ‘‘kimliğin’’
yaratılması, üçüncü adımda kente yönelik merak uyandırılması, dördüncü adımda, kente
gelenlere misafirperver davranış ve yöresel kültüre yönelik deneyimlerin yaşatılması (
Müşteri deneyim yönetimi), beşinci adımda, kent içinde yer alan ticari ve sanayi iş
alanlarının gruplanması ve yeni yatırımlar için kentte yaşayanların kalifiye hale
getirilmesi ve altıncı adımda, kentsel dönüşümü tamamlayarak konumlandırma
stratejisine uygun kent atmosferinin yaratılması ve kent halkının desteğinin sağlanması
gelmektedir.
Markalaşma faaliyetlerini yürütmüş kentler örnek gösterilerek oluşturulan
markalaşma oluşum süreci modelleri de incelendiğinde, Karavatsiz’in Amsterdam’ı
örnek göstererek sunmuş olduğu altı aşamalı kent pazarlaması modeli ile CEO’s of
Cities adlı sitede yayınlanan, ‘‘Branding Your City’’ adlı çalışmada Milwaukee kenti
markalaşma süreci örnek gösterilerek hazırlanan sekiz aşamalı kent pazarlaması modeli
dikkat çekmektedir. Bu modellerde ele alınan kent markası oluşum süreçleri aşağıdaki
gibidir.
Karavatsiz’e göre, kent markası oluşturma süreci altı aşamadan oluşmaktadır
(Karavatsiz, 2008, http://www.danek.gr). Bu aşamalar; Pazar araştırması, vizyon
Geliştirme, hedef grupların belirlenmesi, pazarlama organizasyonu oluşturulması,
uygulama, izleme, şeklinde oluşmaktadır. Milwaukee kenti örnek gösterilerek
hazırlanan kent markası oluşturma süreci ise sekiz aşamadan oluşmaktadır. Bu
aşamalara başlamadan önce eğer kent Milwaukee’nin yaptığı gibi bir marka stratejisi
başlatmak istiyor ise aşağıdaki soruları dürüstçe ve tamamen cevaplamak zorundadır
(http://www.burgosciudad21.org). Bu sorular;
 Kentinizin şuan ki güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
 Gelecekte kentiniz hangi özelliği
konumlandırılmalıdır? Bu nasıl başarılabilir?

üzerine

konumlandırılabilir

ve

 Kentinizi hedef sektörler ve hedef kitle için eşsiz, değerli ve ilgi çekici hale ne
getirebilir?
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 Bu yeni konumlandırma nasıl gerçekleştirilebilir?
 Markalaşmayı hayata geçirmek için tüm çıkar gruplarının rolleri ne olmalıdır?
 Markalaşma stratejisinin başarısı nasıl ölçümlenebilir?
Bu soruların cevaplarına ulaşıldıktan sonra kent aşağıdaki sekiz adımlık kent
markası yaratma sürecine başlayabilir. Bu aşamalar ise; Açık hedeflerin tanımlanması,
hedef kitleleri belirleme, geçerli marka imajını belirleme, konumlandırma, hedef pazarı
bölümlendirme, marka stratejilerini yürütme, başarıyı ölçümlemek şeklindedir.
Tüm çalışmalar incelendiğinde görülmüştür ki kent marka oluşum sürecinin en
önemli aşaması kentin güçlerini, zaaflarını, önüne çıkabilecek fırsatları ve tehditleri
belirlemek oluşturmuştur. Ayrıca güçlü ve başarılı bir kent markası yaratabilmek için
kentin sadece kendi iç dinamiklerini incelemek yeterli olmamaktadır. Kentin marka
olgusunun oluşmasında rakip kentlerin güçlü ve zayıf yanları imaj ve kimliklerini de
analiz etmesi zorunluluktur. Bununla birlikte kentin ürün olarak sunulacağı hedef
kitlenin özellikleri bilinmeli, kent tüm bu veriler ışığında güçlü yanlarını nasıl
kullanabileceğini, zayıf yanlarını nasıl güçlendirebileceğini bulmalı, hedef pazara göre
konumlandırılmalıdır.
İZMİR KENT KİMLİĞİ OLUŞTURMADA KENT KANAAT
ÖNDERLERİ ÜZERİNDE BİLİNİRLİLİK VE ALGI ARAŞTIRMASI
Kentsel pazarlama kapsamında yerel yöneticilerin ve otoritelerin rolü
yadsınamayacak derecede önemlidir. Yerel yönetim ve otoriteler, kentsel pazarlama ve
rekabet plan projeleri geliştirerek, şehrin reklamını yaparak ve plan yönetimine katılarak
kent pazarlamasına destek vermelidir. (Matexas, 2007:409). Kentsel pazarlama
politikaları uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan birisini ise
destinasyon pazarlama organizasyonları ve bu organizasyonların etkinliği
oluşturmaktadır. Destinasyon pazarlama organizasyonları, sivil toplum örgütlerinin
kurduğu ya da desteklediği turizm büroları, özel sektör temsilcileri, kamu sektörü ve
turizmle ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan organizasyonlara denilmektedir (Tosun
ve Bilim, 2004:127). Bu organizasyonların kurulması ve kentin başarılı bir markalaşma
süreci yaşamasının en önemli koşulu kent yönetici ve kanaat önderlerinin bu sürece
bakış açıları ve katkılarıdır. Konuyla ilgili yöneticiler sunacakları olanaklar ile kentin
vizyonunu geliştirebildikleri gibi bu sürecin önündeki en büyük engelde
olabilmektedirler.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Gerçekleştirilen araştırma ile bu doğrultuda İzmir kentinin geleceğini belirleme
gücüne sahip yöneticilerinin, kenti nasıl algıladıkları ve yansıttıkları ölçümlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada İzmir’in markalaşma sürecindeki konumu ve bir destinasyon
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markası yaratabilmek için değerleri ve riskleri ölçümlenmiştir. Bu sayede İzmir’in
marka kent olabilmesine ilişkin bilimsel alt yapıyı oluşturmak amaçlanmış, İzmir
kentinin uluslararası bir destinasyon olarak marka haline gelmesini sağlayacak kimlik
bileşenleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, yüz yüze mülakat sistemi tercih
edilmiştir. Mülakat esnasında kullanılmak üzere bir mülakat formu hazırlanmıştır.
Katılımcılara yöneltilmek üzere hazırlanacak soru formunu oluşturmak için öncelikle
literatür taramasına gidilmiş, konuyla ilgili daha önce hazırlanmış araştırma, makale ve
kaynak kitaplar incelenmiştir. Böylece bir kentin kimlik bileşenlerini ortaya koyacak,
kentin güçlü ve zayıf yanlarını, risk ve fırsatlarını tanımlayacak, katılımcıların
konumları gereği kentle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek sorular oluşturulmuştur.
Oluşturulan formun güvenilirliği ön araştırma ile test edilmiştir. Sonuçta 23 sorudan
oluşan nihai mülakat formu hazırlanmıştır.
Çalışmada, niteliksel yöntem tekniklerinden biri olan “derinlemesine görüşme”
tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın konusu gereği, yapılacak görüşmelerin, “kartopu
tekniği” ile desteklenmesine dikkat edilmiştir. Katılımcıların turizm destinasyonu
yönetiminde doğrudan karar verici konumunda ve direk çıkar ortaklarının temsilcileri
olmaları dikkate alınmıştır. Konu bir kentin marka kimliği olduğunda, en yetkin bilgi
kaynaklarının kentin yönetiminde en üst düzeyde söz sahibi olan kurumlar ve onların
yöneticileri olduğu bir gerçektir. Bu nedenle araştırmanın ana kütlesini oluşturan
görüşmeler şu şekilde gerçekleşmiştir.
 Merkezi yönetime ilişkin görüşmeler: Valilik, il milletvekilleri, bakanlar
 Yerel yönetime ilişkin görüşmeler: İl özel idaresi, Bergama belediyesi
 Sivil toplum kuruluşları ve beklenti gruplarına ilişkin görüşmeler: Ticaret ve
sanayi odaları, sektörü temsil eden özel kurum ve kuruluşları, turizm örgütleri,
 Akademik Görüşmeler ise; Kentteki üniversitelerin yöneticileri ve konu üzerine
çalışan akademisyenler ile yapılmıştır.
Araştırma kapsamında 43 katılımcı ile görüşülmüştür. Görüşmeler anında
katılımcının izni alınarak video kayıtları alınmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu
video kaydı alınmasına onay vermiştir.
Araştırmada tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmış ve verilerin frekans
dağılımları incelenmiştir. Araştırma verileri Microsoft SQL (Structured Query
Language) Server 2008 R2 versiyon 10.0 ile analiz edilmiştir.
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Araştırma Bulguları
Tamamlanan görüşmelerin sonuçlarına göre, İzmir kent yönetici ve kanaat
önderlerinin demografik özellikleri incelendiğinde, karar vericilerin, %46,34’lük oran
ile 46-55 yaş grubunda olduğu ve bu grubu %29,57’lik oranla 56-65 yaş grubunun takip
ettiği görülmektedir. Buradan kent yöneticileri ve kanaat önderlerinin %75,91’lik oran
ile 45 yaş üstü bireylerden oluştuğu sonucuna varılmaktadır. Katılımcıların eğitim
durumları incelendiğinde yığılmanın %56,01’lik oran ile üniversite mezunlarından
oluştuğu, en düşük payın ise 14,63’lük oran ile lise eğitimi mezunları tarafından
oluştuğu görülmektedir. Veriler değerlendiğinde kent yöneticilerinin ve kanaat
önderlerinin eğitim seviyesi yüksek bireylerden oluştuğu görülmektedir. İzmir kent
yönetici ve kanat önderlerinin vermiş oldukları yanıtlara göre, İzmir denilince ilk önce
%14.29’luk oranla İzmir’in enerjisi akla gelmektedir. Katılımcıların İzmir’in enerjisi
kavramını farklı terimlerle ama ortak olguyu tasvir ederek betimledikleri görülmüştür.
Yanıtlarda İzmir’in kendine özgü yaşam tarzı, atmosferi, cana yakın ve dışa açık
yaşayanları ile İzmirlilik olgusu irdelenmiştir. Katılımcıların yöneltilen soruya çok
çeşitli yanıtlar vermeleriyle birlikte İzmir’in enerjisini %12,5’lik oranla Kordon,
%8,93’lük oran ile Tarih yanıtları takip etmiştir. Kent yönetici ve kanaat önderleri,
İzmir’in şu anki simgesinin %84,62’lik oran ile Saat Kulesi olduğunu belirtmekle
birlikte, katılımcıların %88,89’luk oranı ise İzmir’in simgesi olarak gördükleri figürün,
İzmir’i dünyada temsil edecek güçte bir simge olmadığını düşünmektedirler. Ayrıca
kentin bilinirliliği ve akılda kalırlılığını artırmak adına kentin 28,98’lik oran ile Meryem
Ana, ardından 26,32’lik oran ile Efes-Celsus ile özdeşleştirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Kentin diğer rakip kentlerden ayrılması ve başarılı bir cazibe merkezi
haline gelmesi için öncelikle %74,36’lık oran ile inanç ve tarih turizmi konusunda
faaliyet göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. İzmir’in farkındalığını artıracak
etkinlik olarak ise, %41,03’lük yüzde ile İzmir’in tarihindeki bir efsaneyi işleyen sinema
filmleri (Truva vb.) belirtilmiştir. Verilerden kentin markalaşma stratejisi
oluşturulurken ve konumlandırma aşamasında ilk önceliğin, kentin tarihi geçmişi, ören
yerleri, tarihi kişileri ile yaşandığı varsayılan mit ve hikâyelerin kullanılması sonucuna
varılmış, tüm katılımcılar tarafından da dile getirilmiştir. Kent yönetici ve kanaat
önderlerinin tamamı İzmir’in zengin turizm çeşitliliği ve ürünlerinin bulunmasına
rağmen alternatif turizm çeşitliliğinin kullanılamadığını, kentin turizm çeşitliliğinin
birbirini tamamlar nitelikte olup, 365 gün turizm girdisi olanağının mümkün olduğu
halde bu konuda başarılı olunamadığını vurgulamışlardır. Kent yönetici ve kanaat
önderleri markalaşma sürecini başarı ile tamamlamış ve kendi algılarında, %34,79’luk
oran ile Paris’i başarılı bir marka şehir olarak gördüklerini iletmişlerdir. Paris’in
ardından %17,39’luk oran ile New York, %10,87’lik oran ile Barcelona, kentlerini
marka şehir olarak belirtmişlerdir. Kent yöneticileri ve kanaat önderlerinin tamamının
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marka kent olarak gördükleri şehir ve dünyada marka olarak tabir edilen kentlerin en az
birini ve çoğunlukla bahsedilen ilk üç şehri ziyaret etmiş oldukları, İzmir ile bu kentleri
kıyaslama olanaklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu bilgiler ışığında
katılımcılar, İzmir’in turizm ürünleri, tarihi kişileri ve mekânlarının bilinmesine rağmen
İzmir ile bağdaştırılamadığını, İzmir’in dünyada yeteri kadar tanınmadığını da dile
getirmişlerdir. İzmir’in mevcut durum analizi yapıldığında, İzmir’in en güçlü ilk üç
özelliği insanları, tarihi zenginlikleri ve iklim koşulları, en zayıf ilk üç özelliği, kişiler
ve kurumlar arası rekabet ile fikir ayrılığı, dış tanıtım ve pazarlama eksiği, son olarak
da dayanışma eksikliği olmuştur. İzmir’in gelecekte oluşabilecek en önemli ilk üç fırsatı
ise, tarihi ve kültürel zenginliği, EXPO, genç ve eğitimli nüfusu olurken, kent içi
rekabet, çarpık kentleşme ve rakip kentler İzmir’i markalaşma sürecinde başarısızlığa
götürebilecek en önemli ilk üç tehdit olarak ortaya çıkmıştır. İzmir’in mutlaka ziyaret
edilmesi gereken cazibe merkezleri olarak, %22,22’lik oran ile Efes, %18,71’lik oran
ile Meryem Ana ören yerlerinin, ardından sırasıyla %14,62’lik oranla Agora ve
%10,53’lük oranla Bergama ören yerlerinin oldukları belirtilmiş, İzmir’in lokomotif
turizm faaliyeti olarak %43,9’luk oranla inanç turizmi, ardından %34,15’lik oranla
tarihi kentlerin olduğu yüksek oranlarla görülmüştür. Kent yönetici ve kanaat önderleri,
İzmir için önemli bir güç olarak gördükleri ve İzmir’in en önemli değerleri arasında
belirttikleri İzmir körfezinin %92,68’lik oran ile yeteri kadar değerlendirilmediği fikrine
sahiptirler. %82,50’lik oranla İzmir’in bildikleri bir sloganının bulunmadığını belirten,
markalaşma yolunda adımlar atan bir kentin, etkin ve akılda kalıcı bir slogana sahip
olması gerektiğini düşünenler oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların,%92,68’lik kısmı,
İzmir’i markalaşma sürecinde dünyada bilinirliliği olmayan bir kent olarak görmekte ve
kentin markalaşma çalışmalarını başarısız bulmaktadır. Başarısızlığın ve kentin
markalaşma sürecinde hızla yol alamamasının nedenleri olarak ise, %35’lik oran ile
lider eksikliği ve çok başlılık, %27,5’lik oran ile kişiler ve kurumlar arası rekabet,
birlikte çalışma kültürü yoksunluğu, %15’lik oran ile ise kimlik karmaşası
gösterilmiştir. İzmir’in markalaşma çalışmalarını %56,1’lik oran ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi liderliğinde yapılması düşünülürken, sürecin İzmir Büyükşehir Belediye
liderliğinde fakat tekelinde olmamasının, tüm kent yönetim bileşenlerinin katılımıyla
çoğulcu bir şekilde yürütülmesi gerektiği görüşmelerde özellikle irdelenmiştir. Bu
sürecin şu anki şekli ile kurumlar arası tam bir birlik içinde yürütülmediği fikri
%92,68’lik oran ile beyan edilmiştir. İzmir’in özdeşlikleri irdelendiğinde ise, İzmir’i en
iyi ifade eden bitkinin %30,77 oran ile incir, İzmir’i en iyi ifade eden rengin %75,61
oran ile mavi, İzmir’i en iyi ifade eden müziğin, %58,97 oran ile Zeybek, İzmir’i en iyi
ifade eden duygunun ise %28,57 oran ile huzur olduğu sonucuna varılmıştır. İzmir’i
diğer şehirlerden farklı ve özel kılan temel unsurun ise %42,5’lik oran ile demokratik
ve çağdaş insanlarının olduğu dile getirilmiştir.
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İZMİR KENT KİMLİĞİ OLUŞTURMADA YABANCI MİSAFİRLER
ÜZERİNDE BİLİNİRLİLİK VE ALGI ARAŞTIRMASI
Kentleri ziyaret eden misafirlerin beklentileri ve memnuniyetleri çok önemlidir.
Gelen turistik tüketicilerin tatil satın alma kararı alırken bu süreç içinde nelerden
etkilendikleri, aldıkları karardan memnun kalıp kalmadıkları, tatil satın alma karar
süreci, kentin gelecekte oluşturulacak imaj, kimlik ve konumlandırma ve stratejik
pazarlama planlaması için hayati önem taşımaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmaya göre gelişen ulaşım ve iletişim araçları ile erişimin kolaylaşmasıyla,
artan bilgi kirliliğiyle, karmaşasıyla,
marka farkındalığının yaratılması ve
konumlandırılması güçleşmektedir. Konumlama çabası içerisine giden destinasyonların
başarıya ulaşabilmesi için iç dinamiklerinin iyi değerlendirilmesi, doğru veriler ile
doğru hedeflere yöneltilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırma turizm
çeşitliliği bakımından çok zengin bir destinasyon olan İzmir kentinin, kentsel pazarlama
sürecinde oluşturulacak olan konumlandırma çalışmalarında, stratejik plan ve
adımlarında akademik anlamda bir zemin olması açısından önem taşımaktadır.
Araştırma ile;
 Kenti ziyaret eden yabancı misafirlerin, tatil için her hangi bir destinasyonu
ziyaret etmelerinde yönlendirici etmenlere,
 Katılımcıların İzmir’i ziyaret etmeden önce kent hakkında bilgiye ulaşım
yollarına,
 Türk turizminin en gözde ürünlerini ve turizm çeşitliliğini bünyesinde
barındırın İzmir’in sahip olduğu turizm potansiyeline göre ne derece
markalaşabildiğine,
 Yabancı misafir gözü ile İzmir markası yaratmak için en güçlü turizm ürünleri
ve kentin güçlü simgelerine,
 İzmir’i ziyaretler esnasında kent hakkında olumsuz düşünceye sebep olabilecek
unsurların neler olabileceğine,
 Kentin zayıf ve güçlü yanlarına,
 Kenti ziyaret eden yabancı misafirlerin, memnuniyet derecelerine ulaşmak
amaçlanmıştır.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada İzmir şehrini ziyaret eden yabancı misafirlerin İzmir hakkında
görüşlerinin öğrenilmesi ve gerekli olan verilere en doğru şekilde ulaşılabilinmesi için
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, 2009 yılı Mayıs ile Ekim ayları
içinde İzmir ilini kruvaziyer ile ziyaret etmiş günübirlik yabancı misafirler ile İzmir ili
içerisinde farkı bölgelerde ki otellerde uzun süreli konaklama yapan yabancı misafirler
oluşturmaktadır.
İlk aşamada konu ile ilgili daha önce hazırlanmış araştırmalar, makaleler ve
yayınlar taranarak literatür çalışması gerçekleştirilip, kentsel pazarlama sürecinde
kentin konumlandırılması ve marka değerinin artırabilmesi adına yabancı misafirlerin
cevaplamasına ihtiyaç duyulan sorular belirlenmeye çalışılmıştır. Hazırlanan sorular ile
bir ön anket oluşturulmuş, bilgi ve verilerin aktarımında hata ya da yanlış anlaşılmaları
önlemek adına pilot bölgelerde yabancı misafirler ile yüz yüze bir ön çalışma
gerçekleştirilip, gerekli düzenlemeler yapılarak nihai anket formu oluşturulmuştur.
Nihai anket formu 27 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların ilk altısı katılımcıların
demografik özelliklerini ölçmeye yöneliktir. Daha sonra yabancı misafirlere bir
destinasyona yönelik oluşturdukları kanaatin oluşum safhasındaki etmenleri, bir
destinasyonla ilgili hatırlatıcı sıfatları, İzmir destinasyonu temel alınarak, hatırlatıcı
sıfatlar, farklı turizm potansiyelleri ve önem dereceleri, güvenlik algılaması,
misafirperverlik algılaması, ihtiyaçların karşılanma algılaması, ulaşım kolaylık
algılaması, yöresel mimari algılaması ile tekrar gelme isteği, memnuniyet dereceleri ve
başkalarına tavsiyelerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Anket formu, yapılan ön
araştırma sonucu elde edilen bulgular yönünde katılımcıdan daha net ve doğru veriler
elde edebilmek adına İngilizce, Almanya, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve
Felemenkçe olmak üzere 6 farklı dilde hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında 575
katılımcıya ulaşılmıştır. Ziyaretçilerin 386’sı ile Tura Turizm şirketi vasıtasıyla, İzmir
limanı ve Kuşadası limanı üzerinden kenti ziyaret eden kruvaziyer yolcularının gemi
içerisinde satın almış oldukları Akropol, Asklepion, Efes, Meryem Ana gibi önemli ören
yerlerine turlar kapsamında ziyaretlerinin sonunda, limana dönüş yolculukları
esnasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın profesyonel rehberleri aracılığıyla
ulaşılmıştır. Anketler kafile sorumlusu rehberler tarafından bizzat tamamlanmıştır. Bu
sayede iletişim sorunu da ortadan kaldırılmıştır. Araştırmanın 189 katılımcısı ise, otel
konaklaması ile İzmir’de uzun süreli tatillerini geçiren katılımcılardan oluşmaktadır.
Çalışma Çeşme ilçesi, Menderes ilçesi, Gümüldür beldesin ve Seferihisar ilçesinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında katılımcıların konaklama sürelerinin
tamamlanmasına yakın ankete katılımları teklif edilmiş, kabul eden katılımcılar ile otel
rehberleri aracılığıyla iletişime geçilmiştir.
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Araştırmada tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmış ve verilerin frekans
dağılımları incelenmiştir. Araştırma verileri Microsoft SQL (Structured Query
Language) Server 2008 R2 versiyon 10.0 ile analiz edilmiştir.
Araştırma Bulguları
Tamamlanan anket sonuçlarına göre, İzmir’i ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin
demografik durumları incelendiğinde, ziyaretçilerin cinsiyet yönünden eşit oranlarda
olduğu görülmekle birlikte, yaş değişkenine göre kenti ziyaret eden yabancı misafirlerin
%30,99’luk oran ile 56-65 yaş grubu, %22,89’luk oran ile 66 ve üzeri yaş grubunun
oluşturduğu, ziyaretçilerin yaş değişkenine göre %53,88’lik oran ile 56 yaş ve üzerinde
bireylerin oluşturduğu görülmektedir. İzmir’i ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin
%36,98’lik oran büyük çoğunluğunu emekliler oluşturmakta, ardından serbest meslek
grubu üyeleri ile esnaflar gelmektedir. Katılımcılar ülke değişkenine göre
incelendiğinde %28,87’lik oran ile araştırmada Amerikalılar en büyük grubu
oluşturmakta, ardından Alman ve İngiliz vatandaşları gelmektedir. İzmir’i ziyaret eden
yabancı misafirlerin aylık aile gelir durumları incelendiğinde her hangi bir değişkende
büyük oranda yığılma gözlemlenmemekle birlikte %34,09’luk oranla 6501$ ve üzeri
gelir grubunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İzmir’i ziyaret eden misafirlerin her
gelir grubundan oluştuğu söylenebilmektedir. Ziyaretçilerin eğitim düzeyleri
incelendiğinde ise,%40,47’lik oranla üniversite mezunlarının ilk sırada bulunduğu ve
katılımcıların %18,35’lik oranını oluşturan Lisansüstü eğitimi de eklendiğinde
ziyaretçilerin yüksek eğitim seviyesine sahip bireylerden oluştuğu gözlemlenmektedir.
İzmir’e gelen ziyaretçiler kentle ilgili bilgi aldıkları kaynak olarak %33,92’lik oranla
seyahat acentelerini , %27,32’lik oranla interneti göstermişlerdir. Alınan bu yanıtlar ile
İzmir’in etkili şekilde tanıtımı için en uygun unsurlar belirlenmiştir. İzmir’i ziyaret eden
katılımcıları ziyaret edecekleri destinasyonu seçmek için en çok etkileyen etmen
%34,2’lik oranla fiyatın uygunluğu olmakla birlikte, arkadaş tavsiyesi, internet ve
seyahat acenteleri de etmenler arasında gösterilmektedir. Katılımcıların İzmir’i ziyaret
için tercih etme sebepleri ise, %45’lik oran ile tarihi ve kültürel miras olmuştur. Deniz,
kum ve güneşin de ziyaret için etkili olduğu söylenmekle birlikte, kente ilk defa gelen
ziyaretçilerin oluşturduğu %22,42’lik oranla büyük çoğunluğun ise kruvaziyer turizmi
ile İzmir’den haberdar olan bireylerden oluştuğu görülmüştür. Yapılan araştırma
aşamasında kruvaziyer güzergahı dahilinde bulunan İzmir’in kruvaziyer içerisinde
yapılan tanıtımların ve Efes, Meryem Ana, Asklepion, Akrapol gibi destinasyon
alanlarına ziyaret için satılan tur programlarının kent ve kentin turizm ürünleri hakkında
ziyaretçileri önemli oranda bilgilendirdiği görülmüştür. Araştırmada İzmir’i ziyaret
eden katılımcıların %67,55’lik oranını günübirlik İzmir’i ziyaret eden kruvaziyer
turizmi ile kente giriş yapanlar oluşturmaktadır. Kentte uzun süreli konaklama yapan
misafirlerden oluşan %16,58’i ise 6-10 gün arasında kentte kalmaktadır. İzmir’i ziyaret
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eden katılımcıların %83,04’lük büyük oranı İzmir’i ilk defa ziyaret etmektedirler.
İzmir’in katılımcıların zihninde yapmış olduğu çağrışım, %33,89’luk oran ile Efes
olmuştur. Efes’i sırasıyla tarih ve deniz, kum, güneş üçlüsü izlemiştir. Ziyaretçiler
%59,62’si İzmir’in şu an simgesini bilmediğini belirtmiş, ardından %21,92’lik oran ile
Saat Kulesi’nin İzmir’in simgesi olarak görüldüğü iletilmiştir. İzmir’in bilinirliliğini ve
akılda kalırlığını arttırmak için kentin
%26,63’lük oranla Efes-Celsus ile
özdeşleştirilmesi gerektiği ve kentin simgesi haline gelmesi sonucuna ulaşılmış,
katılımcıların %25,84 gibi büyük bir oranı kenti ziyaret etmesine rağmen bu konuda
herhangi bir fikir edinmeden ülkelerine döneceklerini belirtmiştir. %21,3’ü ise Meryem
Ana’nın kenti temsil etmek için en önemli figür olabileceğini iletmişlerdir.
Ziyaretçilerin %34,49’u tarihi kentleri görmek için tekrar İzmir’e gelebileceğini,
ardından cana yakın insanlar ile ekonomik fiyatların da İzmir’i tekrar ziyaret etmek için
etken olabileceğini belirtmişlerdir. Ziyaretçilerin %20,94’lük oran ile kentte
hissettikleri en önemli eksiklik halka açık tuvalet eksikliği ve temizliği olmuştur.
İzmir’de karşılaşılan olumsuz durum olarak ise, %29,09’luk oranla görevlilerin yabancı
dil eksikliği ve ardından satıcıların tacizi olduğu görülmüştür. Katılımcıların,
%61,59’luk oran ile büyük çoğunluğu İzmir’e Kruvaziyer ile İzmir limanı üzerinden,
ikinci olarak ise İzmir Adnan Menderes Hava Limanı üzerinden giriş yapmışlardır.
Katılımcıların %49,63’lük oranla büyük çoğunluğu İzmir ziyareti sonrası İstanbul’u
görmek istediklerini belirtmişlerdir. Ziyaretçiler için İzmir’in en iyi üç özelliği,
insanları, iklimi ve güneşi, denizi olurken, en kötü üç özelliği genel çevre temizliği,
İzmir’in az bilinmesi ve kirli plajları olmuştur. İzmir’in kötü özellikleri sıralanması
istendiğinde cevap yoğunluğunun düşüklüğü dikkati çekmiştir. İzmir’in ziyaret edilen
ve ziyaret edilmek istenen lokasyonunun başında %44,13’lük oranla Efes gelmekte,
Efes’i Meryem Ana takip etmektedir. Ziyaretçilerin %62,74’ü İzmir kent merkezini
ziyaret etmeden ülkelerine dönmekte, %67,49’u İzmir’in yeteri kadar tanınmadığını
düşünmekte, %65,59’u İzmir’i tekrar ziyaret etmek istemektedir. %65,08’i İzmir
ziyaretinden memnun ayrılırken, %83,62’lik oran ile büyük çoğunluk ise İzmir’i
ülkelerine dönünce dostlarına ve çevrelerine tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektörünün dinamik ve değişken yapısı, ani değişimlerin önceden
belirlenmesi ile etkili ve hızlı çözümler üretme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bir
ülkenin tamamının destinasyon yönetiminin merkezi örgütlenme şeklinde olması,
merkezi yönetimin bürokrasi, iletişim eksikliği, hızlı hareket edememe, sorunların
tespiti ve değişime ayak uyduramama gibi dezavantajları nedeni ile yeterli turizm
gelişimine engel olabilmektedir. Bu nedenle merkezi turizm planları çerçevesinde,
turizm paydaşları yüksek olan destinasyonlar kendi içlerinden; kamu, özel sektör ve
sivil toplum örgütleriyle, değişen dünya ve kentin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilecek,
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yeni bir yönetim modeli oluşturmalıdır. Yapılan araştırma sonucunda da İzmir ilinin bir
destinasyon yönetim örgütüne olan ihtiyacı vurgulanmıştır. Bu vurgu doğrultusunda ve
incelenen bulgularla birlikte, kent markalaşması sürecinin oluşturduğu adımları
irdeleyecek olursak, incelenen ulusal ve uluslar arası tüm kaynaklar ve verilerden yola
çıkarak, sürecin belirtilen aşamalardan oluştuğunu ve İzmir’in dünya ölçekli marka
değeri yüksek bir destinasyon olması için atılması gereken adımların, şu doğrultuda
olması gerektiğini söyleyebiliriz;
Adım 1: Yönetim (Organizasyonun yapısı ve yönetim örgütünün oluşturulması)
; Bir kentin markalaşma sürecindeki temel unsur kenti, marka kentler ligine
yükseltebilecek, profesyonel, vizyon sahibi, kentin mevcut durumunu iyi analiz edip
geleceğini en başarılı şekilde öngörebilen, kentin tüm bilişenlerini harekete geçirip,
ortak iradeyi oluşturabilecek, süreci yönetecek olan organizasyondur. Bir
organizasyonun başarılı olabilmesi için oluşum aşamasında iki önemli kriterin yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler;
 Organizasyonun yapısı; Yönetim şekli ve organizasyon şeması,
 Finansal yapısı; Organizasyonun finansal kaynaklarının şekli ve yasal temelidir.
Markalaşma sürecinde de atılması gereken ilk ve en önemli adım bu iki kriterden
yola çıkarak, organizasyonun yapısı ve finansal kaynaklarının yasal, gerçekleştirilebilir
ve sürdürülebilir temeller içerisinde yaratılmasıdır. Oluşturulacak yönetim örgütü,
kentin yönetim hiyerarşisinden bağımsız, cesur hareket edebilen, kentin dünya çapında
bir cazibe merkezi olabilmesi için tüm yönetim ve koordinasyon çalışmalarını yapıp,
profesyonel bir kentsel pazarlama yönetimi ile idare edilmesini sağlayacak etkili bir
iletişim ve eğitim ağını oluşturacak bir örgütlenmeyi ifade etmelidir.
İzmir’deki mevcut şartlar dikkate alındığında, İzmir Kalkınma Ajansı
koordinasyonu altında yapılmakta olan çalışmalar göze çarpmaktadır. İzmir Kalkınma
Ajansı’nın tüm kurumlara eşit mesafede durması, önemli kurumların başkan ve
yöneticilerinin İzmir Kalkınma Ajansı’nın yönetim kurulunda bulunması, bir avantaj
olmakla birlikte, İzmir Kalkınma Ajansı’nın yegane çalışma alanının kentsel pazarlama
olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle, bu konuda ayrı bir örgütlenme modeli
oluşturulmalıdır.
Adım 2: Mevcut Durum (Kentin mevcut durum analizinin yapılması); Kent
markası oluşturma sürecinin, ikinci aşamasını oluşturan mevcut durum analizi, kentin
bulunduğu durum itibariye güçlü ve zayıf yanlarının, karşılaşması muhtemel fırsat ve
risklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Literatürde SWOT analizi adıyla yer edinen
bu süreçte, ‘kentin durumu nedir?’ sorusuna cevap aranmaktadır. Kentin konumu
belirlenerek, kentin ayırt edici özellikleri incelenip, değerlendirilecek, böylece kentin
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hangi yönde yol almak istediği belirlenecektir. Bu şekilde kentin geleceğe dönük
stratejileri de geliştirilebilecektir. Kent markalaşma sürecinde kentin doğru hedefe
başarılı ve en kısa yoldan ulaşması, kentle ilgili stratejik durum analizinin en gerçekçi
şekilde ortaya konulması ile mümkündür.
İzmir kentinin, marka bilinirliliği ve algılanmasına yönelik bu çalışma
sonuçlarına göre İzmir, ağırlıklı olarak dini, kültürel zenginlikleri ile tarih kenti olarak
algılanmaktadır. Bununla birlikte, doğal güzellikleri ve kendine has kültürü olan bir kent
olarak da düşünülmekte, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle inşa edilecek
olan İzmir markası, karşılaşılabilecek muhtemel risklerde göz önüne alınarak, öncelikle
bu yönde konumlandırılmalı ve diğer turizm paydaşları ve alternatif turizm çeşitliliği
ile de desteklenmelidir.
Adım 3: Hedefler (Hedef pazarların belirlenmesi); Bu aşamada, kentin
potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için, pazar araştırması, pazar bölümlendirme
ve hedef grubun seçimi aşamaları tamamlanmalıdır. Bu şekilde uygun hedef pazarlar
belirlenmiş, pazar bölümlendirmesi gerçekleşmiş ve kentin hedef gruplara göre
algılanması istenen marka imajı, marka kimliği belirleme, konumlandırma
stratejilerinin oluşma aşamasına temel hazırlanmış olacaktır.
İzmir gibi turizm paydaşları yüksek bir kentte, pazardaki bütün segmentleri
kapsayan bütünsel tanıtım stratejisi yerine, belirlenmiş tek hedef kitleye yönelik tanıtım
stratejisi uygulamalıdır. Tek hedef tanıtım stratejisinde, özellikle hedef pazar ülkelerde,
potansiyel turist profilindeki grupların eğilim ve istekleri dikkate alınmalıdır.
Önerilen yöntem ile kent iklimi soğuk Rusya, Almanya, İngiltere, İskandinav
ülkeleri gibi ülkelerde, deniz, kum, güneş üçlüsünün, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika,
Macaristan gibi nüfusunun ağırlıklı olarak Katolik Hıristiyanlardan oluştuğu ülkelerde,
Meryem Ana Evi ve Yedi Uyurların (İnanç turizmi), yaşlı nüfusu ağırlıkta olan ve
termal kaynaklarda tedaviyi sağlık sigortası kapsamına alan ülkelerde, termal
kaynakların (Sağlık turizmi), tarihe ve mitolojiye meraklı gelir düzeyi yüksek Amerika
ve Kanada gibi ülkelerde, Efes ve Asklepion ve Akropol’ün (Tarih turizmi) ağırlıklı
olarak konumlandırılması mümkün, geliştirilecek olan imaj ve kimlik de gerçekçi
olacaktır.
Adım 4: Vizyon Belirleme ve Konumlandırma (Stratejik pazarlama planı ve
stratejilerinin oluşturulması); İlk üç adımda kendini tanıyan ve tanımlayan kent,
dördüncü aşamada belirlediği hedef pazarlara göre, mevcut durum analizi ile ortaya
çıkardığı kent ürünlerini sunma aşamasına gelmiştir. Bu aşamada kent rakip kentlerden
farklılaşmak adına, anahtar faaliyet alanlarını belirlemeli, eşsiz yanlarını oluşturulacak
vizyon ile, hedef pazarda ilgilenecek pazar bölümüne sunmalıdır. Bu sunuş, etkin bir
stratejik eylem planı ile mümkün olabilecektir. Oluşturulan vizyon ile hedef pazara
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ulaşmak için kentin stratejik yönetim planını ortaya çıkarması, pazarlama stratejilerini
belirlemesi ve uygulama aşamasına geçmesi gerekmektedir.
Adım 5: Yürütme (Oluşturulan stratejilerin uygulanması); Kendini tanımlayan,
hedeflerini belirleyen ve o hedefe ulaşmak için stratejilerini oluşturan kent, oluşturulan
stratejik planın gerekliliklerini bu aşamada yerine getirir. Kenti belirlediği hedeflere
götürecek organizasyonlar, etkinlikler ve diğer projeler hayata geçirilir. Stratejilerin
yürütülmesi aşamasında, kentteki kamu ve özel sektör birlikte hareket etmeli, kent
yaşayanları, iş dünyası, sanatçılar, kente gelen ziyaretçiler, medya kuruluşları, sporcular
da sürecin bir parçası olmalıdır. Uygulama aşaması, belirlenen hedef kitlenin katılımıyla
kent için marka projelerinin yürütülmesi ile oluşmaktadır.
Adım 6: Ölçme ve Değerlendirme (Kontrol ve sürdürülebilir marka faaliyetleri);
Kent markalaşması süreklilik arz eden bir olgudur. Toplumun dinamikliği ve değişimi
kentlerin ve dolayısıyla kentler arası rekabetin de doğasını oluşturmaktadır. Kentin
değerlerinin tükenir olması da kentin geleceğini düzenli olarak sorgulamasına neden
olmaktadır. Her değişim yeni bir hedefi ve yeni stratejileri beraberinde getirmektedir.
Bu nedenle de kent markalaşma stratejilerinin son bulması gibi bir durum söz konusu
olmamakta, kentin düzenli olarak deneyimleri ve verileri incelemesi gerekliliğini
doğurmaktadır. Markalaşma stratejilerini ve adımlarını uygulayan bir kent son aşamada
sürekli bir şekilde kentin zihinlerdeki pozisyonunu (algı düzeyini), ziyaretçi sayısını ve
niteliğini, yatırım faaliyetlerini, rakip kentlerle olan pozisyonunu ve uluslararası
düzeydeki konumunu ölçmek zorundadır. Hayata geçirilen projelerde, kenti
somutlaştırarak ölçümlemenin güçlüğü ile birlikte, kente gelen ziyaretçi ve yatırımcı
sayısı ve kalitesinin değişimi en önemli veriler olarak kabul edilmektedir.
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ÖZET
Modernleşme süreci içinde olan ülkelerde en önemli gelişmelerden biri de kentleşmedir.
Kentleşme son 200 yılın en önemli olgularından biri olmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte
ortaya çıkan makine teknolojisi gelişen fabrika ve ulaşım sistemleri, bunların sağladığı
kolaylıklar ve zorunluluklar büyük miktarda nüfusun topraktan kopmasına yol açmış, ortaya
çıkan bu nüfus hareketleri kentleşme olgusunu yaratmıştır. Kentleşme günümüzden 5.000
yılı aşkın bir süre önce Mezopotamya'da ortaya çıktı. Daha sonra, Nil, İndus ve Huang He
vadilerinde başka kentler gelişti. Kentlerin otaya çıkışı, büyük politik yapıların doğuşu ve
gelişmesiyle aynı döneme rastlar. Kentin her şeyden önce idari, askeri, dini ve ticari bir
işlevi vardı. Bu eski kentler, M.Ö. 1350’ye doğru nüfusu 100.000’i aşan ilk kent olduğu
tahmin edilen Teb (Mısır) örneğinde olduğu gibi, dikkat çekici büyüklüğe ulaştı.
Günümüzden 2.500 yıl önce, Babil’in dışında, Pers’te, Yunanistan’da, Mısır’da,
Hindistan’da ve Çin’de bulunan birçok kent bu ilk eşiği aştı. Bu kentlerin tarihi,
imparatorlukların genişleme ve daralma dönemleriyle karışır.
Türkiye’deki kentleşme olgusu, kentteki doğal nüfus artışıyla değil, yukarıda saydığımız
itici ve çekici nedenlerden dolayı kırsal kesimden göçle gelen nüfus yığılmasıyla olmuştur.
Ayrıca, Türkiye gelişmekte olan birçok ülke gibi, gelişmiş ülkelerin sanayileşme sonrası
zamana yayarak gerçekleştirdikleri kentleşme olgusunu kısa bir zaman diliminde yaşamak
zorunda kalmıştır.
Her kent veya bölge “Marka Şehir” olabilir. Buna en iyi örneklerden birisi başrolde
Humphrey Bogart’ın oynadığı Casablanca (1942, Yön: Micheal Curtiz) filmi küçücük bir
kasabayı bir “Marka Şehir” yapmayı başarmıştır. Ünlü kent olmak şehrinize daha çok
kazanç sağlamayabilir. Ünlü olmak iyidir, marka olmak yolculuğunda yardımcı olur.
Sandıklı’da ticari hayatın dinamik bir yapı arz etmesinde en büyük etkenler; tarımsal
potansiyelin yüksek düzeyde olması, küçük ve büyük baş hayvancılık, tarımsal sanayi de
üretim, termal turizmi ile Hüdai Kaplıcalarıdır. Özellikle kaplıcalar, Sandıklı’yı marka şehre
götürecek en büyük şanstır.
Anahtar Kelimeler: Marka, Modernleşme, Sanayileşme, Kaplıca, Sandıklı
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N. Fıratcan ÇINAR
AssistantSpecialistfor Financial Services, Suleyman Demirel University Strategy
Developing Department
ABSTRACT
Which is in the process of modernization, urbanization is one of the most important
developments in the country. Urbanization last 200 years has been one of the most
important cases. Emerged with the industrial revolution, factories and transportation
systems developed machine technology, which allows them to easily and required a
large amount of the population has led to ground breaking, the resulting urbanization
has created these population movements. Urbanization today for more than 5,000 years
ago in Mesopotamia emerged. Then, Nile, Indus, and Huang He developed other cities
in the valley. Popsout of the city, the great political structures coincided with the birth
and development. First of all the city's administrative, military, religious, and had a
commercial function. This ancient cities, BC 1350'y towards the population was
estimated at 100,000 in excess of the first city of Thebes (Egypt), such as in there
markable size was reached. Today, 2,500 years ago, out of Babylon, Persia, Greece,
Egypt, India and many cities in China has exceeded the first threshold. The history of
this city, are mixed with periods of expansion and contraction of the empire.
Urbanization in Turkey, not the natural population growth in the city, for reasons
mentioned above push and pull migrants from rural areas has been the population
concentration. In addition, many developing countries, such as Turkey, after the
industrialization of developed countries by the time they perform or the phenomen on
of urbanization has been forced to live in a short period of time.
Eachcityorregion, "Brand City" can be. One of the best examples of this feature starring
Humphrey Bogart in Casablanca (1942, Direction: Michael Curtiz) film, a tiny village
a "Brand City" has managed to do. Your city can provide more profits to the famous
city. It is good to be famous brand in the journey to help.
Sandıklı to a dynamic structure in the commercial life of the biggest factors; agricultural
potential is high, small and large animal husbandry, agro-industrial production, tourism
and thermal Spas Hüdai.Inparticular, spas, crate brand is the biggest chance to drive into
the Sandıklı.
KeyWords: Brand, modernization, industrialization, Spas, Sandıklı
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MODERNLEŞME KAVRAMI VE SÜRECİ
Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bakımlardan belli özellikler gösteren
toplumsal yapı tipini, geleneksel olarak adlandırılan toplumsal yapı tipinden ayırt etmek
üzere kullanılan bir terim olan “modernleşme süreci”; genelolarak, ekonomik alanda
kapitalizme ve endüstriyel gelişmeye, siyasal bakımdan ulus-devlete ve liberal
demokrasiye, sosyal açıdan farklılaşmaya, işbölümüne ve uzmanlaşmaya, kültürel
alanda bireyciliğe ve yercilleşmeye dayanan bir değerler sistemine doğru gidiş olarak
ifade edilir (Yüksel, 2002: 182).
Modernleşmeyi bir başlangıç girişimi olarak alırken aynı zamanda bunu bir tarih
yazımı olarak görmek de gereklidir ve hemen ardından eklenmelidir ki, bu inşa sadece
olguların bir araya getirilmesiyle değil hayaller ve fantezilerle de beslenir (Bora, 2010:
53).
Modernleşme sürecindeki toplumlarda, modernleşmeyi sahiplenen kesimler ile
geleneksel yaşam biçimini sürdüren kesimler arasında bir ayırım ortaya çıkmakta olup,
modernliğin başatlığı, geleneksel yapıların eskiliğine karşı yeniyi temsil etmesinden de
kaynaklanmakta ve modernleşmeyi savunan kesimler bu farkı, çağdaş-çağdışı ayrımına
indirgeyerek, modernliğin tercih edilmesindeki isabeti ortaya koymaktadırlar (Uzun,
Atasever, 2010: 177).
18. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda köklü
değişimler yaşanmış; sanayileşme, kentleşme, ulus devletler, demokratikleşme ve
kapitalizm tarihte yepyeni olgular olarak karşımıza çıkmış olup, modernleşme olarak
adlandırılan bu değişimler aynı zamanda geleneksel yapıların çözülmesi ve etkinliğini
yitirmesi anlamına gelen geleneklerden kopuşu ve köklü bir dönüşümü de ifade
ederken,modernleşme Batı Avrupa ile sınırlı kalmamış ve 19 ile 20. yüzyıllar bütün
dünyada modernleşme rüzgârlarının estiği dönemler olmuş;neredeyse dünya
milletlerinin hepsi aşama aşama bir modernleşme tecrübesi yaşayarak toplumsal
dönüşüm süreci geçirmiştir. (Yıldırım, www.felsefe.gen.tr)
KENTLEŞME OLGUSU VE TÜRKİYE
Modernleşme süreci içinde olan ülkelerde en önemli gelişmelerden biri de
kentleşmedir. Kentleşme son 200 yılın en önemli olgularından biri olmuştur. Sanayi
devrimi ile birlikte ortaya çıkan makine teknolojisi gelişen fabrika ve ulaşım sistemleri,
bunların sağladığı kolaylıklar ve zorunluluklar büyük miktarda nüfusun topraktan
kopmasına yol açmış, ortaya çıkan bu nüfus hareketleri kentleşme olgusunu yaratmıştır.
Kentleşme günümüzden 5.000 yılı aşkın bir süre önce Mezopotamya'da ortaya çıktı.
Daha sonra, Nil, İndus ve Huang He vadilerinde başka kentler gelişti. Kentlerin otaya
çıkışı, büyük politik yapıların doğuşu ve gelişmesiyle aynı döneme rastlar. Kentin her
şeyden önce idari, askeri, dini ve ticari bir işlevi vardı. Bu eski kentler, M.Ö. 1350’ye
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doğru nüfusu 100,000’i aşan ilk kent olduğu tahmin edilen Teb (Mısır) örneğinde
olduğu gibi, dikkat çekici büyüklüğe ulaştı. Günümüzden 2500 yıl önce, Babil’in
dışında, Pers’te, Yunanistan’da, Mısır’da, Hindistan’da ve Çin’de bulunan birçok kent
bu ilk eşiği aştı. Bu kentlerin tarihi, imparatorlukların genişleme ve daralma
dönemleriyle karışmaktadır.
Sosyolojide kentleşme, kentlerin oluşmasını ve büyümesini sağlayan kırsal alan
kökenli bir nüfus hareketi ve nüfus yoğunlaşması, kentlerin coğrafi olarak genişlemesi
olarak tanımlanırken bu haliyle kentleşme süreci, büyük ölçüde tamamlanmış ve dünya
kentselleşmiş olup, insanlar da kentsel toplumda yaşamakta ve dolayısıylasosyal
bilimciler bundan sonra, kentleşme olgusu ve kentleşme sorunlarından çok,“kentsel
toplum”, “kent toplulukları”, “kent olgusu” ve “kent sorunları” üzerinde çalışmalarını
yürütmek durumundadır (Özyurt, 2007: 112).
Rakamlardaki kaçınılmaz yuvarlamalar saklı tutulmak kaydıyla, kentsel nüfus
yüzde 43'lük (1991) kentleşme oranıyla dünya çapında hala azınlıkta olup, bu oran
Almanya için % 86 (1990) ve Belçika için % 97 (1990) yani bazı Avrupa ülkelerinde
yüzde 90 civarındayken, genelde sanayileşmiş ülke nüfuslarının % 75'i kentlerde yaşar
ve sanayileşmiş ülkelerde kentlilerin ve köylülerin yaşam biçimleri artık temel olarak
farklı değildir; aksine köylülerin büyük bölümü kentsel bölgelerde çalışmaktayken,
Üçüncü Dünya Ülkelerinde, en yüksek kentleşme oranları, ılıman Güney Amerika veya
Güney Afrika'daki gibi Avrupa kökenli nüfusun yüksek olduğu ülkelerde görülür vebu
yerlerde, kentlerin oranı, sanayileşmiş ülkelerdeki oranlara eşittir, ama kentsel dünya ile
kırsal dünya arasındaki kopukluk oldukça belirgindir. (tr.wikipedia.org)
Türkiye’deki kentleşme olgusu, kentteki doğal nüfus artışıyla değil, yukarıda
saydığımız itici ve çekici nedenlerden dolayı kırsal kesimden göçle gelen nüfus
yığılmasıyla olmuştur. Ayrıca, Türkiye gelişmekte olan birçok ülke gibi, gelişmiş
ülkelerin sanayileşme sonrası zamana yayarak gerçekleştirdikleri kentleşme olgusunu
kısa bir zaman diliminde yaşamak zorunda kalmıştır.
1950’li yıllardan bu yana çok hızlı bir kentleşme süreci yaşayan Türkiye’de,
özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi şehirlerde göç şeklinde kendini
gösteren bu süreç, ülke nüfusunun önemli bir bölümünün yer değiştirmesine ve
toplumsal yapıda köklü değişikler yaşanmasına sebep olmuştur (Aytaç, 2005: 182).
Üniversitelerin zamanla büyümeleri, öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının hızla
yükselmesi; üniversitelerin bulunduğu kentlerde birçok alanda değişimler yaratmış
olup, üniversitelerin kurulmasını izleyen yıllarda, bu tip kentlerin nüfus miktarında, yaş
yapısında, göç verilerinde çok çarpıcı değişimler ortaya çıkabilmekte, üniversitelerin
kentler üzerinde yarattığı değişimler sadece nüfus ile de sınırlı kalmamakta,
üniversitelerin kurulması ile doğrudan veya dolaylı olarak yaratılan istihdam ve bunun
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beraberinde getirdiği gerek kurumsal gerek çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin
yaptığı harcamalar kentlerin ekonomik yapısında büyük canlılık yaratmaktadır:
Örneğin, 1992’de kurulan bazı üniversitelerin 2007 yılı bütçe harcamaları
incelendiğinde, sadece kurumsal harcamaların bilebüyük boyutlara ulaştığı
gözlenmektedir. Üniversitelerin idare faaliyet raporlarından aldığımız veriler,
Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 2007 yılındaki harcamasının 85 milyon dolar
düzeyinde olduğunu gösterirken; bu rakam Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 45,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ise 46 milyon doları bulmakta olup,
üniversitelerin bu kurumsal harcamalarının önemli bir kısmı personel gideri ile mal ve
hizmet alımı gibi, büyük ölçüde il veya il merkezi bütününde harcanan alanlardan
oluşmaktadır (Işık, 2008: 160).
Afyonkarahisar’da tarım alanlarının turizm amaçlı olarak kullanılması, turizm
amaçlı termal oteller ve dinlenme tesisleri şeklinde olup, Afyonkarahisar’ın Batı
Anadolu karayollarının birleşim noktasında bulunması burada hizmet turizminin
gelişmesine neden olmuş ve Afyonkarahisar-İzmir karayolunun Kütahya kavşağına
kadar olan bandında özellikle akaryakıt istasyonları-dinlenme tesisleri, doğal olarak
anayolun hemen kenarında ve I. veya II. sınıf verimli tarım arazileri üzerinde yer
almışlardır. Kısa bir mesafede oldukça yoğun bir akaryakıt istasyonu-dinlenme tesisi
bulunmaktadır ve bunların işgal ettikleri alan oldukça fazla olup,aynı zamanda bu
akaryakıt istasyonları-dinlenme tesisleri çevrelerindeki diğer verimli tarım arazilerini
de geri kazanılamayacak biçimde kirlettikleri gibi, bu yol bandının arazi rantdeğerini de
sürekli olarak arttırmaktadır ve yakın bir gelecekte bu anayol bandının tamamen bu tür
sektörlerle ve diğer sektörlerle (otomobil bayileri,alışveriş merkezleri, antrepolar) işgal
edileceğini şimdiden söylemek yerinde olur (Yılmaz, 2001: 162).
MARKA NEDİR?
Marka; müşterilerin bir ürün, hizmet, ticari unvan veya imajla ilgili herhangi bir
ey gibi düşündüğü bir imaj ya da fikir olarak, tahmin edilebilir sonuçlar ve kullanım
sağlayacak güvenilen ve inanılan ürün ve hizmetler olarak, bir ideali veya istenen tatmin
düzeyini temsil eden olarak, bir firmanın müşterilerine verdiği bir söz olarak,
müşterilerin kalplerinde ve zihinlerinde yaşayan ve bir yaşam biçimi olduğuna inanılan,
ekonomik bir varlıktır ve muhasebecilerin iyi niyet ifadesinin somut durumu olarak
tanımlanmaktadır (Ayhan, 2009: 32).Marka olmak, bir işletme için üretim, pazarlama,
satış, dağıtım, hizmet ve tanıtım konularında bir bütün olarak başarı ve verimliliğe sahip
olmaktır.
Her kent veya bölge “Marka Şehir” olabilir. Buna en iyi örneklerden birisi
başrolde Humphrey Bogart’ın oynadığı Casablanca (1942, Yön: Micheal Curtiz) filmi
küçücük bir kasabayı bir “Marka Şehir” yapmayı başarmıştır. Ünlü kent olmak şehrinize
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daha çok kazanç sağlamayabilir. Ünlü olmak iyidir, marka olmak yolculuğunda
yardımcı olur.
Marka kentler de tıpkı marka ürün ve hizmetler gibi, onu diğerlerinden
farklılaştıran ürünlere, coğrafî mekanlara, yaşam biçimine, tarihi ve kültürel mirasa
sahiptir (Paşalı Taşoğlu, 2012: 67). Tanınan ya da bilinen şehir olmak, o şehirde
yaşayanların ve şehirle bir şekilde yolları kesişenlerin gözünde, daha değerli ve daha
tercih edilir hale gelmek demektir. “Marka şehir” denildiğinde, akla şehrin daha fazla
bilinirliği ve bu bilinirliliğe bağlı olarak da şehre daha fazla ziyaretçinin ve yatırımcının
gelmesi sağlanarak, o şehirde yaşayanların sorunlarının daha hızlı ve kolay çözülmesi
ile birlikte gelir durumlarının da artması gelmektedir (İri-İnal-Türkmen, 2011: 81)
ŞEHR-İ TERMAL SANDIKLI
Sandıklı'nın bilinen en eski tarihi bakır, tunç ve demir devri dönemlerine kadar
gitmektedir. Bakır çağında M.Ö.2700-2000 yıllarında Sandıklı'ya 13 km. mesafede
bulunan Kusura Kasabasında başşehri Kusura olan Etiler (Hitit) İmparatorluğunun
mayası olan Kussar (Kursora) Krallığı hüküm sürmüştür.İngiltere Oxford Üniversitesi
adına arkeolog Dr. Winifred Lamb tarafından 1935, 1936 ve 1937 yıllarında Kusura'da
yapılan kazılarda, halen Afyon Arkeoloji Müzesinde sergilenen üç ayrı döneme
Kalkolitik, Bakır Çağı ve Eti Çağlarına ait buluntular elde edilmiştir ve Halen ilçe olan
Dinar (Geyikler), Dazkırı, Sinan Paşa (Sincanlı), Kızılören ve Hocalar önceki yıllarda
Sandıklı'ya bağlı birer nahiye iken sonraki yıllarda birer ilçe olmuşlardır
(www.sandikli.bel.tr).
Sandıklı’da ticari hayatın dinamik bir yapı arz etmesinde en büyük etkenler;
tarımsal potansiyelin yüksek düzeyde olması, küçük ve büyük baş hayvancılık, tarımsal
sanayi de üretim, termal turizmi ile Hüdai Kaplıcalarıdır. Özellikle kaplıcalar,
Sandıklı’yı marka şehre götürecek en büyük şanstır.
Sanjet A.Ş 1994 yılında faaliyete başlamış olup faaliyet alanı jeotermal enerjiden
faydalanılarak Sandıklı'da mesken-işyeri ve resmî daireler olmak üzere binaların
ısıtılmasını sağlayan ve Sandıklı Belediyesibünyesinde hizmet veren bir kuruluştur.
Sanjet A.Ş'nin işleyiş sistemi, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’ndan ve açılmış olan diğer
kuyulardan sıcak su rezervlerinin Sandıklı merkezde bulunan iki ana eşanjör sistemine
suyun basılarak normal şebeke suyunun ısıtılarak sıcak su hattına sevki ile binaların
ısıtılmasını sağlamaktadır (www.sanjet.com.tr).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kâr elde etmek güdüsüyle var olan işletmelerin pazarlamadan yararlanmaları
nasıl bir zorunluluk olarak görülüyorsa, iller ve ilçeler de kendilerini potansiyel
hedeflerine daha iyi tanıtmak ve daha çok ziyaretçi (müşteri) çekmek için pazarlama
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yöntemlerini kullanmayı bir zorunluluk olarak görmeye başlamışlardır. Ülkemizde
bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte, turistik
potansiyeli olan il/ilçelerin bu pastadan pay alması beklenmektedir. Bu yerlerin sadece
deniz kıyılarındaki meskenler olarak değil, kaplıcalar gibi alternatif turizm türlerini
bünyesinde bulunduran yöreleri de kapsaması kaçınılmazdır.
“Marka Şehirler” kavramı 2009 yılı yerel seçimlerinde özellikle Ak Parti belediye
başkan adayları tarafından slogan şeklinde karşımıza çıkarak kulaklarda bir aşinalık
yaratmıştır. Sandıklı ilçesi, Türkiye’de hemen her tarafta adı kaplıcalar sayesinde gerek
ders kitaplarında gerekse de toplum içindeki konuşmalarda duyulmuş bir kenttir. Sadece
termal özelliğinden ziyade patates yetiştiriciliği, tarım makineleri üretiminin yapılması
ve Yunus Emre türbesiyle ünlüdür. Çevre ilçelerle örneğin Dinar ile kıyaslandığında
Dinar’ın deprem geçirmiş olması ve kaplıcası olmamasına rağmen Sandıklı’nın da
hemen hemen Dinar kadar geliştiği, nüfusunun çok olmadığı görülür. Bu nokta ilgi
çekicidir. Anadolu’da halkın sağlık konusunda inanmış olduğu bilgin Lokman
Hekim’in sıcak su için ölüyü nasıl diriltmediği şeklindeki serzenişinin aslında
toplumumuzda kaplıcaların ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir.
Sandıklı, MYO’suna sahip çıkıp geliştirdiği takdirde öğrenci açısından da bir sorun
yaşamayacak marka kent olması kuvvetle muhtemel bir ilçedir.
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MARKA KENT OLMA YOLUNDA CİTTASLOW (SLOW CİTY)
FELSEFESİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN SANDIKLI
Esra KUT
Abdullah Gül Üniversitesi - Araştırma Görevlisi
Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Lisans
ÖZET
Son yıllarda sıkça duyduğumuz marka kent kavramı, küreselleşmenin beraberinde getirdiği
kentsel sorunlar sonucunda kentsel kimliğin oluşturulması amacı ile ortaya çıkmıştır.
Markalaşma için belli bir özelliğin ön plana çıkarılması ve bunun tanıtımının en iyi şekilde
yapılması gerekmektedir. Tanıtım kavramı yüzeysel düşünülmeden dünyada birçok örneğin
incelenmesi gerekmekte ve asıl olan detayların markayı ön plana çıkaracağı bilinmelidir.
Markalaşma yolunda belli bir felsefenin bulunması markalaşma sürecini hızlandıracağı
düşünülmekte olup Sandıklı için Cittaslow felsefesine bağlı olarak termal kaynakların ön
plana çıkarılması hedeflenen markalaşma öngörülmüştür. Sandıklı’nın çeşitli araştırma ve
analizlerinden sonra Cittaslow akımının kriterlerine uygunluğu kesinleştirilebilir. Cittaslow
felsefesinde yerelliğin, kültürün ön plana çıktığı ve sağlıklı bir çevre koşullarında yaşamı
devam ettirme düşüncesi, termal kaynakların getirdiği sağlık ve termal enerjinin kullanıldığı
seracılık ve Sandıklı’nın yerel kültürü ile paralel olması, Sandıklı’nın bir Cittaslow kenti
olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Ege bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde kavşak
niteliğinde bulunan Afyon iline bağlı Sandıklı ilçesi, hem Anadolu hem Ege Bölgesi’nin
özelliklerini yansıtarak Türkiye’de ki diğer Cittaslowlardan coğrafi olarak da farklılaşacağı
düşünülmektedir. Cittaslow kriterlerini sağladığı, geçmişine sahip çıkan, geleceği düşünen
bir marka kent olarak gelişmesi önerilmektedir. Markalaşma, Marka kent ve Cittaslow
kavramlarından bahsedilerek, Sandıklı’nın Cittaslow olma öngörüsüne dayalı açıklamalarda
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Slowcity, Sandıklı, Markalaşma, Kent Markalaşması Key
Words: Cittaslow, Slowcity, Sandıklı, Branding, Urban Branding

MARKALAŞMA VE MARKA KENT OLMA YOLUNDA SANDIKLI
Marka farklı kılınan ürün ya da hizmettir. Karşılıklı ilişkiye dair bir söz ve kalite
garantisidir(…) Markayı oluşturan üç düzeyden bahsedilmektedir. Bunlar sırasıyla öz
(essence), fayda (benefit) ve niteliktir (attributes). Markanın özü, pazarda ayırt edici
olma özelliği ile markaya kimliğini veren öğedir. Yalındır, tüketici tarafından kolay
anlaşılır ve değerlendirilir. Marka tarafından ortaya çıkarılan fayda (duygusal, konum,
algı), tüketicinin istekleri ve ihtiyaçları ile örtüşür(İçyer, 2010, s.64). Markalaşma ise
bir şeyin bilinme ve tanınma aşaması olduğundan markalaşma sürecinde hedef,
bilinirliği sağlamaktır. Bilinme süreci tamamlandıktan ve ürünün bilinirliliği arttıktan
sonra, ürün yavaş yavaş marka haline gelmektedir. Bu ilerleme sürecinde, iletişim-
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tanıtım- tanınma- bilinme- farkındalık oluşturma ve kabullenme aşamaları
yaşanmaktadır(İri, İnal, Türkmen, 2011, s.81-96).
Markalaşma süreci planlanması gereken bir süreçtir. David A. Aaker 5 aşamada
modellemesi kentlerin de markalaşma sürecine ışık tutmuştur.
1. İlk aşamada stratejik marka analizi bulunmaktadır. İşletme sadece kendisinin
analizini değil, rakiplerini, rakip markalarını ve hedef pazarını analiz etmesi
gerekmektedir.
2. İkinci aşamada ‘Marka Kimliğinin Oluşturulması’ gelmektedir. Marka kimliği
işletmeyi ve ürünü temsil edeceği için bu kimlik, bizim ne olmak istediğimizi
göstermelidir.
3. Üçüncü aşamada ise ‘Değer Önerisi Geliştirmek’ gelmektedir. İşletmelerin
ürünleri ve hatta markaları çok kolayca taklit edilebilmektedir. Bu nedenle markanın
rakip işletmelerden farklılığını ortaya koyarken fiziksel farklılıkların yanında duygusal
farklılıkları da ortaya koyarak üstünlük sağlamak önemli hale gelmiştir.
4. Dördüncü aşama, konumlandırmadır. Konumlandırma, temel olarak markayı
tüketicilerin zihnine yerleştirmektir.
5.Marka oluşturulması ve konumlandırılmasının son aşaması ise uygulamadır
(Eroğlu,2007,s.65-67).
Marka kent veya marka şehir kavramları ise son yıllarda tüm Dünya’da ve
Türkiye’de üzerinde durulan bir konudur. Bir kentte sunulan tüm imkân ve hizmetlerin
şehir sakinlerine ve turistlere en kaliteli şekilde sunulması, şehrin kalitesinin artırılması,
imajının yükselmesi ve işbirliği-iletişim ağının sağlanması marka kent oluşumuna giden
yolda atılan önemli adımlardır(Sezgin, Ünüvar,2011,s.98). Bir kentin güçlü bir marka
haline getirilmesi için öncelikle o kentte marka olmayı destekleyecek değerlerin ve
niteliklerin bulunması gerekir. Bu nedenle kentlerin marka olmasında önemli bazı
noktaların dikkatle irdelenmesi gereklidir. Bir şehrin iyi bir markaya sahip olması için
gerçekten var olmasa bile ayırıcı bir özelliğe sahip olması gerekmektedir. Kent markası,
şehrin görünüşü, kent insanlarının deneyimi, inançları ve davranışlarını da
kapsamaktadır(Özdemir, Karaca, 2009, s.116).
Kavramların üzerinde durulduktan sonra özetle belirtilmek gerekirse;
markalaşma, marka kent oluşturma aslında bölge imajı oluşturma çabalarıdır. Dünya
Turizm Örgütü de ‘Bölgesel Marka İmajı’nı vurgulamaktadır. Turistik kent ve
destinasyonların pazarlanmasında, bölgesel imajlar önem taşımaktadır. İşte bu bölgesel
imajlara en güzel örneklerden birisi de ‘Yavaş Şehir’dir (Sezgin, Ünüvar,2011,s.190).
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CİTTASLOW
SANDIKLI

FELSEFESİ

İLE

BÜTÜNLEŞMESİ

DÜŞÜNÜLEN

Marka kent oluşturma çabalarının etkin olamamasının sebebi yol haritasının iyi
belirlenmemesi ve yerel özelliklerin detaylı incelenmemesi olarak genel bir şekilde
ifade edilebilir. Standartlaşmanın sonucunda kimliksiz çevrelerde yaşar hale
gelinmektedir. Bugün, yaşamakta olduğumuz özelliklerin korunması yerine
farklılaşmak için çevremiz değiştirilmektedir. Aslında her yörenin kendine ait
özellikleri en iyi şekilde sunulduğu vakit kendi markasını oluşturmuş olacak, doğal
olarak marka kent haline gelecektir. Evrensel düşünüp yerel davranabilen, hızlı
dünyanın yavaş şehirlerini oluşturma felsefesi olan Cittaslow aslında her yörenin
kendine has özelliklerini keşfetme fırsatı sunduğu için bu bağlamda kabul edilebilir bir
felsefe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Sandıklı’nın markalaşması adına, ön
plana çıkarmaya çalışılacak ayırıcı özellikleri Cittaslow felsefesi ile desteklenecektir.
Farklı olmak aslında yerel kalabilmekle başarılı olacaktır. Bu süreç bizi yapay bir
dokunuşla marka oluşturma düşüncesinden uzaklaştıracak, yörenin kendine has
özellikleri ön plana çıkarılıp, yerel özelliklerle farklılaşacak bir marka kent
oluşturulmasını sağlayacaktır.
Son yıllarda karşımıza çıkan ‘Yavaş Hareketi’ hızlı modern hayatı eleştiren ve
hayatın birçok alanlarında (yeme-içme, yaşam, trafik vs.) hız ve modern tüketim
kalıplarını dönüştürecek bir kültürel değişimi savunan toplumsal harekettir. Hareketin
temsilcileri "Yavaşlık" kavramının her şeyi salyangoz hızıyla yapmak demek değil
tersine hayatın farklı alanlarındaki aktiviteleri daha tatmin edici şekilde ve doğru hızda
gerçekleştirmek gerektiğine dikkati çekmektedirler (http://tr.wikipedia.org, 2014).
Yavaş yaşam, tüketici bazlı değişimin altında, çağdaş toplumların ekonomik ve
kültürel dinamikleri ile ilgili çalış-harca yaşam stilinin olumsuz sonuçlarına bir tepki
olarak ortaya çıkan daha geniş kapsamlı bir felsefi değişimdir. Bu değişimin
stenografisi1 yaşamda hızlıdan yavaşa geçiş olarak tanımlanabilir. Carl Honore
tarafından tanımlandığı gibi, hızlı olan meşgul, kontrol edici, agresif, aceleci, analitik,
stresli, yüzeysel, sabırsız, kalite değil miktara önem verendir. Slow felsefesi tek bir
kelime ile özetlenebilir o da dengedir. Hızlı olunması gerektiğinde hızlı ol, yavaşlaman
gerektiğinde yavaş ol. Müzisyenlerin dediği gibi tempo guisto - doğru hızda yaşamayı
öğren (Sezgin, Ünüvar,2011,s.110) düşüncesi savunulmaktadır.
İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow
‘Sakin Şehir’ anlamında kullanılmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı homojen
Alfabenin harfleri noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan
çabuk yazma sistemi. Ancak burada hızlı yaşamdan yavaş yaşama geçmenin yaşam şifresi, kısa
çözümü, felsefi çözümün anahtarı olarak tanımlanmıştır(Sezgin, Ünüvar,2011,s.110).
1
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mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya
sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir. Şehirlerin
hangi alanlarda önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu özelliklerini korumak için
strateji geliştirmeleridir. Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum
içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret edenlerin zevk alabilecekleri bir hızda yaşanmasıdır.
Yerel zanaatları, tatları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan
çıkarmak için bunları çocuklarla ve misafirlerle paylaşmaktır. İnsanların kendi
sağlıklarını ön planda tutmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek için, hava, gürültü, ışık ve
elektromanyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek
boyutta tutulmasıdır. Çöp toplama saatlerinden ilaçlamaya kadar birçok konuda önlem
almak ve uygulamaktır. Yerel üreticileri desteklemek ve onların ürünlerini
satabilecekleri satış merkezleri oluşturmaktır. Çevreye ve insana zararlı olmayan alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesidir. Belki de en önemlisi bir
şehrin, dünyada binlerce birbirinin aynı şehirden kendini farklılaştırmasıdır (Köstem,
http://www.Cittaslowseferihisar.org, 2014).
Yavaş şehirler, akımın amacına yönelik 59 maddelik bir listeye uymak
zorundadır. Yavaş şehir organik tarımın teşvik edilmesinden, genetiği değiştirilmiş gıda
ve organizmaların yasaklanmasına, kent yenilenmesi ve tarihsel dokunun
korunmasından, alternatif enerji sistemlerine, yerel geleneklerin ve mirasın
korunmasından, işaretlendirme ve aydınlatma düzenlemelerine, yerel vatandaşların
farkındalığının oluşturulmasına kadar büyük bir içeriğe sahiptir (Mayer, Knox, Paul,
2006’dan aktaran Sezgin, Ünüvar,2011,s.131).
Bu konuyla ilgili tedbirlerin ana başlıkları ise şu şekildedir.
Çevre Politikaları,
Altyapı Politikaları
Kentsel yaşam kalitesi politikaları,
Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar,
Misafirperverlik, Farkındalık
Sosyal uyum ve ortaklık politikalarıdır (http://Cittaslowturkiye.org, 2014).
Cittaslow hareketi 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo
Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini
yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma
modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır (http://Cittaslowturkiye.org).
Bugün 28 ülkede bulunan, toplamda 182 adet Cittaslow vardır. Türkiye’de ise 9 adet
Cittaslow bulunmakta bunlar Akyaka (Muğla), Gökçeada (Çanakkale), Perşembe
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(Ordu), Seferihisar (İzmir), Vize (Kırklareli), Yalvaç(Isparta), Yenipazar (Aydın),
Halfeti (Şanlıurfa), Taraklı (Sakarya)’dır.
Türkiye’de ki sakin şehirlerin ön plana çıkan özellikleri incelendiğinde Cittaslow
olmasında etken olan bazı ortak özellikler belirlenmiştir. Bunlardan bazıları;
genellemenin parçası olmak yerine kendi değerini ortaya koymak, yerel kalkınmayı
sağlamak, hava kirliliğinin ve yoğun trafiğin önüne geçmek, yöresel özellikleri ön plana
çıkarmak, misafirperverlik, yerel pazarların bulunması, tarihi ve doğal değerlerin
bulunması, sürdürebilirlik ilkesi ile hareket ederek geçmişin değerlerine sahip çıkan,
bugünü yaşayan ve geleceği de düşünen şehirlerdir.
Türkiye’de ki yavaş şehirlerin belediye başkanlarından Cittaslow için bazı
cümleler derlenmiştir. Seferihisar Belediye Başkanı, Tunç Soyer: Geçmişin değerlerini
gün ışığına, bugünün hayatında ortaya çıkarmak, bilim ve teknolojiyi üst düzeyde kentin
kalkınması için kullanmak ve bunu doğal çevreyi koruyarak yapmak.
Taraklı Belediye Başkanı, Tacettin Özkaraman: Cittaslow kriterleri bizim
uygulamaya başladığımız, amaçladığımız kriterlerdi. Biz yol haritamız olsun diye
başvurduk.
Gökçeada Belediye Başkanı, Yücel Atalay: Herkes olduğu gibi olsun, başkasına
benzemesin mantığıyla ortaya çıkmıştır. Farklılığı ön plana çıkarıp yaşatmak için bu
yola başvurduk. Geçmişi günümüze getirip çevresel etkilerden koruyarak yaşatabilmek
teknolojiden uzaklık anlamına gelmiyor’ Yenipazar Belediye Başkanı, Yüsran Erden:
Yavaş gelişmek değil çevreye ve doğaya zarar vermeden gelişmektir(‘Yavaş Şehirler’
Trttürktv, 2013).
Markalaşma kavramı, markalaşma süreci ve marka kent kavramı incelendikten
sonra özetle Sandıklı’nın markalaşma yolunda izleyeceği yol belirlenmiştir.
Sandıklı’nın SWOT2 ve PEST3 gibi çeşitli analizlerinin yapılması, rakiplerinin
incelenmesi, marka kimliğinin belirlenmesi, markalaşma ve farklılaşmada izlenecek
yolun belirlenmesi, uygulama ve feedback aşamasıdır. Sandıklı ilçesi henüz detayda
incelenmediği için bu süreçten genel olarak bahsedilecektir.
Sandıklı ilçesi genel olarak incelendiğinde ön plana çıkan başlıca potansiyelleri,

2 SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses)
yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir
(http://tr.wikipedia.org, 2014).
3 PEST analizi “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre
analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında
bir resim ortaya koyar ( http://stratejikyonetim.org, 2014).
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1. Ulaşım bakımından erişilebilir ve önemli bir konumdadır.
2. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olup tarihi öneme sahiptir.
3. Bir ilke sahip olup, Türkiye tarihinde adına ilk defa altın basılan bir kazadır.
4. Yunus Emre’ nin türbesi burada bulunmaktadır.
5. Termal kaynakları bulunmaktadır.
6. Bakırcılık, kilimcilik, tahta kaşıkçılık gibi yöresel el sanatları bulunmaktadır.
7. Yaren geceleri ile kültürel etkinlikler bulunmaktadır.
8. Misafirperverliğin olduğu, yerel değerlerin devam ettirilmeye çalışıldığı bir
yöredir.
Sandıklı detayda daha birçok potansiyele sahip olabilir. Markalaşma yolunda
Sandıklı’nın ön plana çıkarılacak özellikleri genel olarak daha çok termal kaynaklar,
kültürel özellikler yönünde olmalıdır. Ayrıca küreselleşmeye karşı etki olarak çıkan bu
akımı benimseme de yenilenebilir enerji kaynakların ve karbon salınımı azaltmaya
yönelik tedbirlerin ön plana çıkarılması da gerekmektedir. K.Marray’ın belirttiği gibi;
Karbondioksit büyük bir seragazıdır. Atmosferde en uzun kalan kirleticidir.
Karbondioksitle beraber bu gazlar atmosferimizde kalmakta ve sürekli olarak oksijenin
yerine geçmektedir. Bunun sonucunda solunumla ilgili hastalıklar, ölümler ortaya
çıkmaktadır (Kenneth D.Murray kişisel görüşme, 23 Temmuz 2014). Yavaş şehir
konseptine uygun olarak bu konuda da çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Cittaslow felsefesinin Sandıklı’nın marka kent olması sürecinde etkin olması
açısından uygun olduğu düşünülmektedir. Sandıklı, termal kaynakların olduğu diğer
merkezlerden Cittaslow akımına dahil olması açısından, Cittaslow ağından ise termal
kaynakların bulunması ve değerlendirilmesi açısından farkıyla ön plana çıkacağı
düşünülmektedir.
SONUÇ
Dünya’da hızlı gelişmekte olunan bir sürece girilmesi bize bazı değerleri
unutturmayı ve çevremizi tahrip etmeyi de hızlandırmaktadır. Aslında, hızlı
kentleşmenin getirdiği standartlaşma, homojen bölgelerin oluşması sonucunda
farklılaşma adına marka kentler kavramı çıkmıştır. Marka kent oluşum sürecinde
öncelikle yapılması gereken yörenin kendi benliğinin hatırlatılıp, kazandırılmasıdır. Bu
nokta da aynı düşünce yapısında olan Cittaslow felsefesi de gerçekliğin yavaş,
standardizasyonun hızlı olduğunu ifade etmektedir. Sandıklı ilçesinin henüz değerlerini
tamamen kaybetmeden potansiyellerinin değerlendirilmesi, fırsatların yakalanması ve
tehditlerden kaçınılması adına bu felsefe ile bütünleşmesi hedeflenmiştir ve birçok
potansiyeli de bu durumu desteklemektedir. Cittaslow yöresi olarak ziyaretçi
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çekmesinin yanında, termal kaynakların bulunması sağlık açısından da bir cazibe
noktası haline getirecektir.
Sonuç olarak, Sandıklı’nın yavaş hareketi benimsediği, Cittaslow kriterlerinin
sağladığı, geçmişine sahip çıkan, geleceği düşünen bir marka kent olarak gelişmesi
önerilmektedir. Yereli kaybetmeden, yaşayarak geleceğe aktaran, kendi olabilme
felsefesine sahip markalaşmış bir yer haline gelmesi beklenmektedir.
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BENCHMARKING YÖNETİM TEKNİĞİNİN ŞEHİR
MARKALAŞMASINDA ÖNEMİ VE SANDIKLI İLÇESİNDE
UYGULANABİLİRLİĞİ
Öğr. Gör. Mehmet Akif ÇAKIRER
Öğr. Gör. Mehmet KÖKSU
ÖZET
En basit şekliyle Benchmarking, başkalarından bir şey öğrenme anlamına gelir.
Benchmarking ya da genel adıyla kıyaslama, kimin en iyi olduğunu, bulmak ve bunu kendi
kurum ya da markanıza uygulayabilmektir. Başka bir ifadeyle Benchmarking başka birimin
bir yönden sizden daha iyi olabileceği gerçeğini kabul etme mütevazılığını gösterip, onu
nasıl yakalayıp, geçebileceğini öğrenme ve deneme ustalığına sahip olmaktır.
Benchmarking, işletmenin performansını ve "en iyi"nin performans seviyesini nasıl
yakaladığını belirledikten sonra, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir
temel oluşturacak biçimde kullanmaktır. Benchmarking’in amacı, “Başarının sırrı”nı
bulmak ve sonra onu kendi uygulamanız için geliştirmek ve uyarlamaktır. Günümüzde
rekabet sadece işletmeler arasında değil, ülkeler hatta şehirlerarasında da yaşandığından
şehir markalaşmasında Benchmarking’in uygulamasından söz edilebilir. Literatür’de “City
Benchmarking” olarak geçen Şehir kıyaslaması marka olmada rakip şehirlerle kıyaslamayı
ifade eder. Bu sebeple rekabet ortamında faaliyette bulunan şehir, örneğin; etkinlik,
verimlilik, kalite, bilinirlilik, marka sadakati, konumlandırma, marka imajı oluşturma ve
yenilik yapabilme faaliyetlerinde daha başarılı olma ihtiyacı içinde bulunuyor ise ve bu
alanlarda gelişimini gerçekleştirmek istiyorsa bu şehir için Benchmarking gereğinden söz
edilebilir. Bu çalışmada Afyon’un en büyük ilçesi Sandıklının marka şehir olabilmesi için
Benchmarking’in nasıl kullanması gerektiği ve nasıl uygulayabileceği ulusal ve uluslararası
boyutta incelenmiştir. Sandıklının marka olabilmesinde “City Benchmarking” büyük önem
taşımaktadır. Çalışma, konu ile ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Benchmarking, Şehir Markalaşması, Şehir Kıyaslaması, Destinasyon
Kıyaslaması, Şehir Pazarlaması
SUMMARY
Benchmarking in its simplest form, means learning something from others. Benchmarking is
the process of comparing one's business processes and performance metrics to industry bests
or best practices from other companies. In other words, an aspect of benchmarking from
other units may be better than you show the humility to accept the fact, how to catch him,
that now is to have mastery learning and experimentation. Benchmarking the performance
of businesses and the “best” how to grab determine the level of performance, then the
information obtained as a basis for the company's goals and objectives to form to use. The
purpose of benchmarking, “The secret of success of” find and then develop and adapt it for
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your application is. Today competition among enterprises is not only countries that
experienced even in the suburban city branding can be mentioned in the application of
benchmarking. In the literature, “City Benchmarking” is the brand as a benchmark in the
city refers to the comparison with rival cities. For this reason, the city operates in a
competitive environment, for example; effectiveness, efficiency, quality, brand loyalty,
positioning, brand image creation and innovations activities become more successful in need
are all in the and development in this field perform if he wants this city Benchmarking for
extras can be mentioned. In this study, the largest district of Afyon city to be the trademark
of the Sandıklı should use benchmarking and how it can apply to how the national and
international level were investigated. May be trademarks of Sandıklı in the "City
Benchmarking" is of great importance. Work on the subject method is based on the detection
of the source.
Key Words: Benchmarking,
Benchmarking, City Marketing

City Branding,

City

Benchmarking,

Destination

1.GİRİŞ
Henüz dilimizde karşılığı tam olarak benimsenmemiş olsa da, benchmarking;
örnek edinme, örnek alma ve en çok da “kıyaslama” olarak Türkçeleştiriliyor. Örnek
alınacak “referans noktası”nın belirlemesi anlamına gelen Benchmarking, ‘bir
işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka
işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu
kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması’ anlamına geliyor.
Benchmarking, kesinlikle bir sanayi casusluğu veya kopyacılık değil; verileri çeşitli
disiplinler çerçevesinde yorumlayarak değerlendirme yaklaşımıdır. Başka bir ifadeyle
Benchmarking felsefesinde “aynen almak değil”, adapte etmek yaklaşımı geçerlidir. W.
Edwards Deming’in şu sözü bu açıdan önem taşımaktadır: “Adapt, not adopt”. (Adepte
et, aynen olma). (Aksu, Ehtiyar, 2007; 34) Kıyaslama, başkaları bir şeyleri daha iyi
yapıyorsa, tekerleği her seferinde yeniden bulmaya çalışmak yerine onlardan öğrenelim;
karşılığında onlardan daha iyi yaptığımız şeyleri onlara öğretelim ve böylece boşa
zaman ve kaynak harcamak yerine, asıl geliştirme işine ve yaratıcılığına zaman ayıralım
anlayışıdır. Yani kıyaslama, tüm katılımcıların kazançlı çıktığı bir ortamda deneyim ve
bilgilerin paylaşımı ve transferi sayesinde daha iyiyi daha çabuk yapabilmektir.
Dünyada özellikle Amerika’da Kıyaslama son derece etkin kullanılan bir yönetim
tekniğidir. Amerikan Kalite ve Verimlilik Merkezi’nin 1995 yılında orta ve küçük
ölçekli firmalar arasında yaptığı araştırmada firmaların % 98'i daha çok Benchmarking
yapma gereğini vurguluyor.
Bu çalışmada, günümüzde önemli yönetim tekniklerinden biri olan
Benchmarking’in Sandıklı’nın marka şehir olabilmesinde kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı marka şehir olmak için en iyi uygulamayı bulup,
137

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
bu başarılı uygulamayı kendi şehrimize uyarlamayı amaçlar. Sandıklı ilçesinin marka
şehir olabilmesi için en iyi uygulamaları araştırıp kendine uyarlaması gerekmektedir.
Bu çalışma gelecekte Sandıklı’nın marka şehir olması için Bencmarking yönetim
tekniğinin nasıl uygulaması gerektiğini açıklamaktadır.
2. BENCHMARKING’İN TANIMI VE GELİŞİMİ
Benchmarking ya da genel adıyla kıyaslama, kimin en iyi olduğunu, bulmak ve
bunu kendi kurum ya da markanıza uygulayabilmektir. Başka bir ifadeyle
Benchmarking başka birimin bir yönden sizden daha iyi olabileceğini gerçeğini kabul
etme mütevazılığını gösterip, onu nasıl yakalayıp, geçebileceğini öğrenme ve deneme
ustalığına sahip olmaktır. Benchmarking, işletmenin performansını ve “en iyi”nin
performans seviyesini nasıl yakaladığını belirledikten sonra, elde edilen bilgileri
işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel oluşturacak biçimde kullanmaktır.
Benchmarking’in amacı, Başarının sırrını bulmak ve sonra onu kendi uygulamanız için
geliştirmek ve uyarlamaktır.
Ford’un kurucusu Henry Ford, yürüyen bant sistemiyle üretimi, 1912’de
Chicago’da bir tanıdığını görmek için gittiği mezbahadan esinlenerek geliştirmiştir.
Kasapların her birinin karkasın belirli bir bölümünü keserek, kalanını diğer
arkadaşlarına devrettiğini gören Ford, aynı yöntemi otomobil yapımında da ufak bir
farkla uygulamıştır. Çengellerin üzerinde kaydığı çelik ray yerine, hareketli bir band
uygulaması geliştirmiştir. Yine 1950’li yıllarda Toyota’nın kurucusu, oğlu Eiji
Toyoda’yı General Motors, Ford gibi otomobil devlerini incelemek üzere A.B.D.’ye
göndermiştir. Eiji Toyoda sadece bu işletmeleri ziyaret etmekle kalmamış,
süpermarketlerde bile gözlemlerde bulunmuştur. Süpermarketlerde boşalan rafların
geceleri hızla ve ihtiyaç doğrultusunda doldurulmasından etkilenen Toyoda, Japonya’ya
dönüşte “just-in-time” ya da tam zamanında üretim, sıfır stokla çalışma olarak
adlandırılan sisteminin ilk uygulamalarını başlatmıştır. Yıllardan beri Japonya'da bir
anlayış olarak ilgi gören ancak yönetsel bir araç olarak ele alınmayan ve A.B.D.’de
"Benchmarking" adını alarak böylesine hız kazanan yöntem, Türk iş dünyasının son
dönemlerde ilgisini çekmeye başlamıştır. (Şahin, http://dergi.igmd.org)
3. BENCHMARKING’İN ÇEŞİTLERİ
Kıyaslama çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Organizasyonun kendi içindeki
birimleri arasında kıyaslamalar yapılabileceği gibi, organizasyon dışındaki şirketler ile
de kıyaslama yapılabilir. Başlıca kıyaslama türleri şöyle özetlenebilir: (Kelessidis,
2000; 3)
4.1.İçsel kıyaslama: Bu kıyaslama türünde organizasyonun kendi içindeki
süreçler arasında kıyaslamalar yapılarak en iyi uygulamalar tespit edilmeye çalışılır.
Kıyaslama çalışmalarına yeni başlayanların çoğu işe iç kıyaslama yöntemiyle başlarlar
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ve diğer yöntemlere göre daha çabuk sonuç alırlar. Sandıklı Belediyesi’nin satın alma
bölümü ile basın yayın ve halkla ilişkiler kıyaslamasının yapılması içsel kıyaslamaya
örnek olarak verilebilir.
4.2.Rekabetçi kıyaslama: Bu yöntemde rakip şirketlerle kıyaslamalar yapılarak,
en iyi uygulamalar tespit edilir ve organizasyona uyarlanmaya çalışılır. Rekabetçi
kıyaslama, rakip şirketle yapılacağından, bunu gerçekleştirmek güç, hatta zaman zaman
imkânsız olabilir. Rakip şirketi kıyaslama ortağı olmaya razı etmek çok zor bir süreç.
Bu yöntem size, sizin ve rakibinizin konumunu anlatır ama işletmenin o noktaya nasıl
ulaştığını anlatmaz. Her iki taraf için olumlu getirilerinin olabileceğinin ve en iyilerin
bile öğrenebilecekleri şeyler bulunduğunun göz ardı edilmemesi gerek. Sandıklı
ilçesinin turizmde başarılı uygulamalar yapan Safranbolu’nun başarılı uygulamalarını
benchmarking yapması buna örnek olarak verilebilir.
4.3.Fonksiyonel kıyaslama: Bu yöntem, rekabetçi kıyaslamada olduğu gibi,
organizasyon dışı bir kıyaslama tekniğidir. Fonksiyonel kıyaslamada pazarda şirkete
rakip olmayan, bir başka konuda faaliyet gösteren, süreçleri iyi düzenlenmiş şirketlerin
işlemleri, fonksiyonları ve süreçleri analiz edilir, tespit edilen en iyi uygulamalar
organizasyona uyarlanmaya çalışılır. Bu tip kıyaslama birbirine rakip şirketleri
doğrudan karşı karşıya getirme zorunluluğu taşımadığından, bilgi paylaşımı ve iş birliği
olanakları daha geniştir.
4.4.Genel kıyaslama: Bu yöntemde dünya çapında başarılı olmuş şirketlerin ve
organizasyonların yapı, sistem ve süreçleri hakkında genel bir takım bilgiler edinilmeye
çalışılır ve bunların organizasyona uyarlanması için çaba harcanır. Burada diğer
kıyaslamalarda olduğu gibi direkt olarak bir kıyaslama söz konusu değildir. Jenerik,
yatay ya da kendi sınıfının en iyisi kıyaslama olarak da adlandırılan genel kıyaslamanın
amacı dünya çapında sektör ve konu fark etmeksizin bir işi, bir süreci, bir ürünü, bir
hizmeti en iyi gerçekleştiren, konusunda ün kazanmış, başarılı olduğu kabul edilen
örneğin araştırılması ve hedeflenmesidir. Bu türün zorluğu en iyi ve en uygun olanı
bulmaktır. Yararı ise, işletmenin kendi sektöründen öğrenemediği uygulama ve
yöntemleri açığa çıkarmasıdır.
4. ŞEHİR BENCHMARKING KAVRAMI VE ÖNEMİ
Şehirlerarasındaki rekabet, dünya ekonomisinde giderek daha önemli bir rol
oynamaktadır. Şehirlerin markalaşması da bu anlamda artan öneme paralel olarak ilgi
toplamaktadır. Hızla değişen rekabet koşullarında kaliteli hizmeti sağlamak ve rekabet
edebilme gücünü arttırmak için, öğrenmenin ve gelişmenin sonsuz süreçler olduğunun
bilincine varıp, kendi şehrinizi diğer şehirlerle, kıyaslayarak, taklide yer vermeden,
yenilik katarak en iyi uygulamaların şehrin koşullarına, yapısına, amaç ve kültürüne
göre uyarlanmasını öngören ve sürekli yenilenen yönetsel araç biçiminde
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tanımlanabilir. (Özer, 1999; 6) Şehir Benchmarking kavramı başka bir şehrin, bir
yönden sizin şehrinden daha iyi olabileceğini kabul etme alçak gönüllülüğünü gösterip,
onu nasıl yakalayıp geçebileceğinizi öğrenme ve deneme ustalığına sahip olmaktır.
(Özer, 1999; 5)
Şehir Kıyaslama (City Benchmarking), politika yapıcılar tarafından kullanılan
farklı şehirlerarasında karşılaştırılabilir belirli göstergeleri kullanarak kentlerin ve
bölgelerin performansını ölçen bir süreçtir. Bu rekabet güçleri, onları kendileri ve
rekabetçi yerleri inceleyen faaliyet gösterdikleri yerlerde şehirler olarak anlayış ilginç
bir değişimi temsil etmektedir. (Carina ve Owen, 2012) Şehir kıyaslamasındaki amaç
vatandaşlarına ve o şehri gezmek için gelen turistlere daha kaliteli hizmet sunabilmek
ve o şehirden yararlananların memnuniyet düzeyini arttırmaktır. Her şehir başka bir
şehirden kıyaslama yaparak öğrenebileceği konular vardır. Şehir yöneticileri bu
konuları öncelik sıralamasına göre belirleyip belirlenen konuda hangi şehir daha başarılı
ise o şehirle kıyaslama yoluna gitmelidir.
Bir şehrin imajı, tarihi, doğal çevresi, halkı ve bu tür sosyal ve siyasal kurumlar
olarak daha az somut özellikleri o şehrin eşsiz özelliklerini vurgulamak olabilir. Ayrıca,
bir şehrin imajı aynı zamanda o şehrin işgücüne uluslararası mobil yetenekli
profesyonellerin çeken önemli bir parçasıdır. Günümüzde her yıl şehirleri farklı
açılardan değerlendirip kıyaslayıp sıralayan araştırmalar yayınlanıyor. Önemli olan, bu
farklı değerlendirmelere rağmen üst sıralarda yer alan şehirlerarasında olabilmektir.
Gayrisafi hasıla, istihdam, eğitim, yaratıcı-yenilikçilik, ulaşım, siyasi ve sosyal çevre,
iktisadi çevre, sosyo-kültürel çevre, sağlık ve hıfzıssıhha. Okul ve eğitim, kamusal
hizmetler ve ulaşım, dinlence, doğal çevre, insan sermayesi gibi kriterleri gözetilerek
yapılan sıralamalarda New York, Londra, Viyana, HongKong, Paris, Barselona üst gibi
sıralarda yer alıyor. (http://emlakkulisi.com)
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Şekil 1: Akıllı Şehir Kıyaslaması

Kaynak: http://www.ecointeligencia.com/2013/04/santander-smart-city/

Navarra Üniversitesi IESE İşletme Okulu da 2014 yılının nisan aynında
yayınladığı ankette yönetim, teknoloji, kamu yönetimi ve şehir planlama gibi elli
göstergenin yer aldığı bir çalışmaya göre Tokyo'yu dünyanın 'en akıllı' şehri seçmişti.
Ankette ikinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla Londra ve New York yer almıştı.
(www.wsj.com.tr)
5. ŞEHİR BENCHMARKING’İN UYGULAMA NEDENLERİ
Şehir Benchmarking’in uygulama nedenlerini şu şekilde ifade edebiliriz;
1. Şehrin rekabet edebilme gücünü artırmak,
2. Vatandaş ve turist memnuniyetini artırmak,
3. Yeni fikirler edinmek,
4. Şehrin gelişmesinde sürdürülebilirliği sağlamak,
5. Şehir için en yüksek yaşam standartlarını belirlemek,
6. Şehir kültürünü geliştirmek ve güçlendirmek,
141

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
7. Şehrin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak,
8. Benchmarking yapılacak hedef şehrin “iyi” süreç ya da uygulamalarıyla
karşılaştırmak ve farkı belirlemek,
9. Şehir için yönetişimi sağlamak
10. Rakip şehirlerarasındaki gelişme farklarını belirlemek,
11. Dünya genelindeki birçok şehir hakkında bilgi edinerek, en iyi şehirler
düzeyinde kalite standartları belirleyebilme ve böylece şehir için en yüksek standartlar
konusunda süreklilik arz eden fırsatlar sunmak,
12. Dünya genelinde ya da ulusal bazda denenip başarılı olmuş süreçleri inceleme
ve uygulamalara sahip olma olanağı sağlamak,
13. Kendi Sınıfının En İyisi (Best in Class) şehirle temasa geçilerek henüz
başlangıç aşamasında bile işbaşında yardım sağlamak,
14. Benchmarking aracılığı ile başka şehirlerin iyi olduğu alanlar, şehirlerin
yönetim ve organizasyon yapısı ve uygulamakta olduğu süreçlerle karşılaştırılarak,
hangi unsurların şehrin hedeflediği gelişme seviyesine erişmede gerekli olduğu ortaya
çıkarmak,
15. Daha önceden bulunmuş olan yöntem ve tekniklerin tekrardan icat edilmesi
için harcanacak çaba önlenmiş olmak.
6. ŞEHİR MARKALAŞMASI
“Ülkeler, şehirler olmadan bir hiçtir” diyen E. Goldwyn’i günümüzde dünya
nüfusunun % 50’den fazlasının şehirlerde yaşamakta olduğunu belirten istatistikleri
haklı çıkartmaktadır. Günümüzdekinden farklı da olsa geçmişte şehirler hizmetlerin,
ticaretin, politikanın ve sosyal münasebetlerin merkezinde yer almışlardı ve 21. yy’da
şehirler özerk, merkezi hükümetten belirli noktalarda bağımsız ve ülkenin ekonomik,
politik ve sosyal birer itici gücü olarak rol almaya başlamışlardır. (Yaylagül, 2013)
Pazarlama karmasının 4P (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) şehir pazarlama sürecine
adaptasyonuna şehir pazarlaması denir. (İsmail, Mohd-Ali, 2011; 339) Günümüzde
sadece işletmeler tarafından üretilen ürün ve hizmetler için değil bir turizm ürünü olarak
kabul edilen şehir ya da bölgeler için de markalaşma stratejilerinin uygulandığı
görülmektedir. Pazarlama disiplininin en önemli isimlerinden Philip Kotler şöyle
söylemektedir: “Rekabet sadece ürünler ve firmalar arasında gerçekleşmez. Ülkeler ve
şehirler de birbirleriyle rekabet ederler” Şehirler arasındaki rekabette her geçen gün
artmaktadır. Marka şehir, bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal
özellikleriyle bütünleştirerek ve diğer şehirlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü
bir işaretle destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim-tanınma-imaj projesidir. Marka
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şehir, söz konusu şehrin ve onun savunduğu olanakları diğer şehirlerden ayıran, hem
rasyonel hem de duygusal nitelikteki, özgün inançlar kümesidir. Şehir marka imajı;
kitlelerin şehrin ismini duyduklarında ne düşündüklerinin toplamını ifade eder. Bu
doğrultuda, marka şehir, markalaşmış, marka olmuş şehir anlamına gelmektedir.
(Kaypak, 2013) Marka şehir kendine turist, tüccar, yatırımcı, öğrenci ve göçmen
çekebilen, şehrine geçici veya kalıcı gelenlere iyi hizmet sunabilen, dışa açılmayı bilen,
davetkar, misafirperver, ilginç, sosyal ve eğlenceli şehirdir. Marka şehir olmak bir iki
projeyle ve birkaç yılda başarılacak bir şey değildir. Öncelikle marka şehir olmak
isteyen her şehir kendine en az on yıllık bir yol haritası koymak zorundadır. Çünkü
marka olmak ısrardan ve sabırdan doğar. Marka şehir olmak için de uzun soluklu
planlama
ve
uygulama
ile
istenen
sonuçlara
ulaşılabilecektir.
(http://markakent.blogspot.com.tr) Bir şehrin marka haline
getirilebilmesi için; (Taşoğlu, 2013; 68)
1. Şehrin tüm fiziksel çevresinin geliştirilmesi
2. Yeni gelir kaynaklarının yaratılmasıyla ekonomik bazda gelişmenin
sağlanması
3. Ziyaretçilerin hoşlanarak kalmalarını sağlaması
4. Turizm pazarlamasına ayrılan kaynağın artırılması
5. Ziyaretçilerin kalma sürelerini artıracak altyapının temin edilmesi
6. İletişimin, yerel halk dâhil tüm pazarlama çevresini içine alacak şekilde
kullanılması gerekmektedir
7.
ŞEHİR
UYGULANMASI

MARKALAŞMASINDA

BENCHMARKING’İN

Rekabet sadece ürünler veya firmalar arasında gerçekleşmemektedir. Bütün
alanlarda rekabet artmaktadır. Dünyanın hemen her önemli şehri yaşayanları için daha
yüksek yaşam kalitesi sunmak ve diğer şehirler ile rekabet edebilmek amacıyla
stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. (Eroğlu, 2012; 65) Bugün sadece Paris’e yılda
ortalama 60 milyon turist gelirken, Türkiye'nin toplamına gelen turist sayısı 29 milyon
civarındadır. Bu da hem şehirlerimizin hem de komple ülkemizin markalaşma
konusunda ne kadar gerilerde olduğunun en açık işaretidir.(www.mehmetak.com)
Bir şehrin marka şehir olabilmesi için başarılı uygulama yapan şehirlerle kendini
benchmarking yapması gerekir. Şehirler birbirleriyle ticaret hacmi, nüfus, zenginlik ve
güç konularında rekabet halindedir ve bu nedenle de ürünlerine kattıkları değerlerle
birbirlerinden farklılaşmaya ve bu sayede daha çok tanınıp tercih edilmeye çaba
göstermektedirler (Kavaratzis ve Ashworth, 2005, s.510).
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Bugün Dünya’da birbiri ile rekabet halinde olan 2.7 milyon küçük kent/kasaba,
3.000 büyük şehir ve 455 metropol şehir vardır. Bu rekabete bağlı olarak son birkaç
yıldır farklı şehirler arasında karşılaştırma yapabilmek ve kıyaslama indeksleri
oluşturmakta ciddi bir artış olmuştur. A.T. Kearney’in hazırlamakta olduğu “2010
Küresel Sehir Endeksi”ne göre İstanbul, 2008’den bu yana 3 sıra gerileyerek 65 şehir
içinde 41. olabilmiştir. (Koç, 2010; 3) Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu
Derneği (URAK), “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” uzun bir yolculuğun ilk
adımlarındandır. Ülkemizde 81 ilimiz; “Beşeri Sermaye ve Yasam Kalitesi”,
“Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik”, “Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli” ve
“Erişilebilirlik” olmak üzere dört ana başlık üzerinden değerlendirilmiştir.(URAK,
2010; 3) Gelecekte de şehirler arasında kıyaslamanın artması beklenmektedir.
Aşağıdaki grafikte belirlenen sekiz ölçekte New York şehrinin diğer şehirlerle
karşılaştırmalı grafiği verilmiştir.

Kaynak: Hot spots, Benchmarking Global City Competitiveness, The Economist, 2012; 20

8. ŞEHİR MARKALAŞMASINDA BENCHMARKING YAPILABİLEN
ALANLAR
1. Yönetim Birimleri: Belediye’nin, kaymakamlığın yaptığı faaliyetler
benchmarking yapılabilir. Örneğin: Kırık Cam Teorisi ilk kez 1982 yılında James
Wilson ve George Kelling tarafından kaleme alınmış olan bir suç-bilim teorisidir.
Düzen yokluğu ve kanunsuzluğun belirtileri, işaretleri yok edilen bu sorunlara çözüm
bulunamayacağını iddia ediyor (örneğin bir binanın camı kırıksa ve bu sorun
giderilmiyorsa insanların umudunu yitireceğini ve bunun da diğer başka camların
kırılmasına yol açacağını kabul ediyor. 1993 yılında Rudolph Giuliani, New York
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belediye başkanı seçildiğinde şehirde suç oranı çok yüksekti ve 480 bin kişi güvenlik
nedeniyle şehri terk etmişti. Duvarlar yazılarla kirlenmiş, metroda seyahat cesaret ister
hale gelmişti. İlk işi kırık cam teorisyenlerinden Kelling ile uzun süre çalışan polis şefi
William Bratton’u metronun liginden sorumlu kişi olarak atadı. Sıfır tolerans ve yaşam
kalitesi ilkeleri ile işe sarılan bu ikili, New York'ta düzeni sağladı ve kanunsuzluğu
önledi. Göç eden veya etmeye niyetli fikir sahibi New Yorkluları tekrar cezbetmek,
şehirlerini sevmesini sağlamak için de ‘I Love New York’ logosu ve mesajı geliştirdi.
(Yaylagül, 2013)
2. Genel Altyapı: Caddelerin, hava alanlarının ve limanların kalitesi ve gelişimi,
özel ve kamusal ulaşım olanakları, sağlık hizmetlerinin gelişmişliği,
telekomünikasyonun gelişmişliği, ticari alt yapıların gelişmişliği, yapı gelişmişliği
derecesi benchmarking’in konusu olabilir. Örneğin: Bolvadin Belediyesi’nin
Bolvadin’e hayvan pazarı yapma projesi var. Yöreye en uygun hayvan pazarını
yapabilmek için Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Başkan Yardımcısı Mustafa Kullap
ve benchmarking ekibi Akşehir Belediyesine ait hayvan pazarında incelemelerde
bulundular. Fiziki ortam ve işletmecilikle ilgili araştırma yapan ekip Akşehir Belediyesi
yetkililerinden sistemin Bolvadin’de uygulanabilirliği konusunda gerekli bilgileri
aldılar. (24 Eylül Gazetesi)
3. Sosyal Aktiviteler ve Şenlikler: Her şehrin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği
ve o şehrin markalaşmasında büyük önem taşıyan sosyal aktiviteler ve şenlikler
Benchmarking’in konusu olabilir.
4. Sivil Toplum Kuruluşları: Farklı şehirlerdeki STK’ların yaptığı güzel
faaliyetler başka bir şehirdeki izleyiciler için etkili bir pazarlama yöntemi olur. Örneğin:
Bolvadin Gelişim Platformu tarafından bayat ekmelerin israf edilmemesi ve gelişigüzel
atılmamasını sağlamak amacıyla Bolvadin’de belirli bölgelere “Bayat Ekmek Toplama
Kutuları” hazırlanması örnek bir uygulama olup bugün peç çok STK tarafından
yapılmaktadır. (www.bolvadin.bel.tr)
5. Şehir İmajları: Her şehrin algılanan bir imajı vardır. Bir şehrin imajını
oluşturan unsurlar aynı zamanda o kent markasının nasıl algılandığını belirleyen
unsurlardır. (Özdemir, Karaca, 2009; 113) Örneğin Safranbolu Belediyesi Tarihi Durak
konsepti geliştirmiştir. Safranbolu Belediyesi, ilçenin tarihi dokusuna uygun otobüs
durakları yapıyor. Safranbolu Belediyesi tarihi mimariye uygun olarak yaptırdığı
dolmuş duraklarını Safranbolu’nun giriş ve çıkışları dahil olmak üzere şehrin çeşitli
yerlerine yerleştirdi. Durak anlayışına bambaşka bir stil getiren hizmetten memnun olan
vatandaşlar, “Otobüs ya da minibüs beklerken sanki tarihi bir evin içerisindeymiş gibi
hissediyoruz” derken, içerisinde fotoğraf çektirenlere bile rastlanıyor. Duraklar
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Safranbolu’ya dışarıdan gelenlerinde hayli ilgisini çekiyor. (yurthaber.mynet.com,
2013)

Kaynak: yurthaber.mynet.com

6. Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Kurumlar yaptığı çalışmalarla sosyal
sorumludurlar. Bu çalışmalarda benchmarking’in konusu olabilir. Örneğin: Giresun
Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında sokak kütüphanesi projesi başlatmıştır.
Giresun Belediyesi tarafından hazırlatılan Sokak Kütüphanesi hergün belirli saatler
arasında hizmet veriyor. Daha önceden konulan ve sosyal medyada oldukça fazla ilgi
gören Kitap ve Oyuncak Kumbarası‘nın ardından, şimdi de Sokak Kütüphanesi
gündeme oturdu.Dünyanın dört bir yanındaki kitap meraklıları, projeyi sosyal medyada
övgü yağmuruna tutuyor. Fakat projenin eksik yönleri de yok değil. Mesela güvenlik
açısından kütüphanenin belirli saatlerde açık olması, aslında proje için büyük bir eksi
değer. Ama siz yine de kendi kitabınızı getirerek kütüphanede yerinizi alabilir, şehirdeki
diğer kitap meraklılarıyla tanışma fırsatı elde edebilirsiniz. (www.giresunblog.com)
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Kaynak: www.giresunblog.com

7. Destinasyon Benchmarkingi: Her hangi bir destinasyon yeri diğer başka bir
destinasyon yerinin verileriyle kıyaslanabilir. Aşağıdaki grafikte 39 şehir ile
Amsterdamın beş ölçekte kıyaslaması verilmiştir.

Kaynak: Wöber Karl W., Benchmarking For Tourism Organizations, 2001; 24

8: Şehir Sembolü Benchmarkingi: Günümüzde her marka olmak isteyen şehir
kendi sembollerini de belirlemektedir. Başarılı sembolleri olan şehirler seçilerek
benchmarking yapılabilir. Akşehir ilçesi Nasrettin Hocayı pek çok sembolde
kullanmakta ve şehirin markalaşmasında bu faktörü kullanmaktadır. Sandıklı ilçesi de
bundan yola çıkarak Yunus Emre için benzer stratejiler geliştirebilirler.
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9. Şehir Slogan Benchmarkingi: Her şehir kendini sloganlarla
konumlandırmaktadır. Sloganlar oluşturulurken başka şehirlerle kıyaslama yapılması
gerekir. Aynı duygu ve düşünceyi veren sloganlar seçilmemelidir. Afyonkarahisar için
“Zaferin, mermerin, lezzetin ve termalin başkenti” sloganındaki gibi her şehir kendine
uygun slogan seçmelidir.
10. Kentsel Dönüşüm Benchmarkingi: Ülkemizde son zamanlarda kentsel
dönüşüm projeleri şehirlerin yeniden yapılanmasını sağlıyor. Kentsel dönüşümü
gerçekleştiren şehirlerle de benchmarking çalışması yapılabilir. Örneğin Beyoğlu'nda
Galatasaray Lisesi'nin arka tarafında metruk halde bulunan sokaklardan birisi olan
Cezayir Sokağı. “Fransız Sokağı” projesiyle kentsel dönüşümü sağlandı. Projeyle
1800'lerin sonu, 1900'lerin başı itibariyle yüzyılın değişimine tanıklık etmiş, farklı
hayatların yaşandığı birkaç nesille birlikte gözden düşmüş binalar restore edildi, pembe
ve sarı renklere boyandı, tentelerle donatıldı. Kaldırım taşları yenilendi, bölgenin
tamamı için özel bir müzik sistemi kuruldu.Açılışın ardından da İstanbul'un kültür, sanat
ve eğlence yaşamındaki yerini aldı. Fransız Sokağı'nı süsleyen havagazıyla çalışan 100
yıllık sokak lambalarını Paris Belediyesi gönderdi. Yer taşları Paris'ten gelen mimarlarla
çalışılarak düzenlendi. Sokağa adını veren Fransızlar, Beyoğlu'nda çok önemli izlere
sahip. Zira Beyoğlu'ndaki ilk kahvehaneler, ilk oteller, ilk sinema ve tiyatrolar, 19.
yüzyılda Fransızlar tarafından kurulmuş. Sokağın sol tarafındaki binaların tümü 18901910 yılları arasında İstanbul'da yaşamış Karaköy ve Eminönü rıhtımlarını inşa eden
Fransız müteahhit mühendis Marius Michel'in imzasını taşıyor. (www.istanbul.gov.tr)
11. Turist Boş Zaman Değerlendirme ve Eğlence: Temalı parklar, eğlence ve
spor faaliyetleri (golf, avcılık, balık tutma gibi, su parkları, hayvanat bahçeleri, trekking,
macera faaliyetleri, hayatı alışveriş).
Benchmarking’in konusu olabilir.
12. Kültür, Tarih ve Sanat: Müzeler, tarihi binalar, anıtlar, festivaller,
konserler, el sanatları, gastronomi, folklor, din, gelenekler ve yaşam tarzı
benchmarking’in konusu olabilir.
13. Doğal Kaynaklar: İklim (sıcaklık, yağmur oranı, nem, güneşli saatler),
plajlar (deniz suyu kalitesi, kumlu veya taşlı plajlar, plaj uzunluğu, plaj kalabalıklığı),
sayfiye zenginliği (korunan doğal rezervler, nehirler, dağlar, bitki ve hayvanların
eşsizliği ve çeşitliliği) benchmarking’in konusu olabilir.
14. Politik ve Ekonomik Faktörler: Politik istikrar, politik eğilimler, ekonomik
gelişme, güvenlik (suç oranları, terör saldırıları), fiyat konularında benchmarking
yapılabilir.
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15.Doğal Çevre: Manzara güzelliği, şehir ve kasabaların çekiciliği, temizlik,
aşırı kalabalıklaşma, hava ve gürültü kirliliği benchmarking’in konusu olabilir.
16. Sosyal Çevre: Yerel halkın konukseverliği ve arkadaş canlılığı, temel sosyal
haklardan mahrumluk ve yoksulluk, yaşam kalitesi konularında benchmarking
yapılabilir.
9. SANDIKLI İLÇESİ İÇİN BENCHMARKİNG’İN UYGULANMASI
9.1.Benchmarking’e Hazırlık ve Planlama Aşaması: Bu aşamada öncelikle
benchmarking ekibi oluşturulmalıdır. Benchmarking ekibinin yapacağı çalışma ile
Sandıklı İlçesi için kıyaslanması gereken kritik süreçler bulunur. Süreçlerin
belirlenmesi için akış şemaları, neden-sonuç algoritmaları, matris diyagramlar vb.
metotlar kullanılabilir. Tüm bu çalışmaların sonucunda ölçülebilir (somut) kritik
süreçler belirlenmiş ve kurum içinde sahiplendirilmiş olmalıdırlar. Süreçler
belirlendikten sonra önem derecesine göre sıralandırılırlar. Elde edilen verilere uygun
olarak kıyaslama ortakları için seçim kriterleri ve veri toplama standartları belirlenir.
Kısaca neyin kiminle kıyaslanacağı ortaya konur.
9.2. SWOT Analizi ve Verilerin Toplanması Aşaması: Bu aşamada Sandıklı
içinde önceden belirlenen süreçlerin aynısını ya da benzerini, başarıyla ya da en iyi
şekilde uygulayan bir kuruluş bulunmalıdır. Swot; kuvvetli ve zayıf yanları ile fırsatlar
ve tehlikeler kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan ve son
zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılan bir analizdir. Bu analizin amacı, bir
organizasyonun bugünkü yapısı ile çevredeki değişimlere karşı kuvvetli ve zayıf
yanlarını belirlemek ve çevreden gelebilecek fırsat ve tehlikeleri saptamaktır. Swot
analizini yöneticiler kendi işletmeleri için, girmek istediği veya faaliyet gösterdiği
sektörlere yaptıkları gibi iş arayanlarda kendilerini iyi tanımak için yapabilirler. Swot
analizinde “şimdi neredeyiz?” sorusuna cevap aranmaktadır. (Ergin, Elmacı, 2000; 95)
Swot kısaltmasının açılımı aşağıdaki gibidir: (Sahillioğlu, 1998; 11)
Kuvvetli Yanlar (Strengths): İyi yapılanlar nelerdir?
Zayıf Yanlar (Weaknesses): Geliştirilmesi gerekenler nelerdir?
Fırsatlar (Opportunites) : Performans nasıl artırılabilir?
Tehditler (Threats) : Neler organizasyon için risk unsuru olabilir?
SWOT analizinde amaç, bir yandan ilçenin güç ve zayıflıklarının çalışanlar
tarafından açıkça ortaya konulması, diğer taraftan faaliyette bulunulan piyasada mevcut
veya ileride ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesidir. Diğer bir
ifadeyle, piyasadaki rekabet gücünün tespitinde, rakiplerin, piyasanın, belki de en
önemlisi Sandıklı’nın kendi yapısal durumunun açıkça ortaya konulduğu ve rekabet
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yeteneğinin ölçüldüğü, çıkan sonuca göre de firma stratejisinin oluşturulduğu bir
yöntemdir. Bu çerçevede, Sandıklı ekonomisi açısından SWOT analizi, ilçenin,
ekonomik gücünü etkileyen güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması suretiyle,
piyasadaki mevcut olan ve daha sonradan ortaya çıkması muhtemel yeni fırsat ve
risklerin değerlendirilmesi ve uzun vadeli tedbirlerin alınması olarak ifade
edilebilir.(Çakırer, 2014; 21) Burada amaçlanan da, öncelikle Sandıklı’nın ulusal
piyasaya dönük olarak kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespitidir. Bu amaçla, muhtemel
gelişmeleri göz önünde tutarak Sandıklı’nın hangi tedbirleri alması gerektiğini
tartışmalıyız.
9.2.1. Sandıklının Güçlü Yönleri
Afyon’nun nüfus bakımından en büyük ilçesi olması,
Genç bir nüfusa sahip olması,
Küçük baş hayvancılığın ve tavukçuluğun gelişmiş olması,
Jeotermal kaynaklarının varlığı,
Sandıklı Meslek Yüksek Okulunun varlığı,
Ticari işletme sahiplerinin büyük bölümünün yerel olması,
Tarım buğdayı (pancar, haşhaş)-Türkiye ihracatının % 51 haşhaşta, 20 milyon $
haşhaş tohumu ihracatı yapılması,
Patates işleme fabrikasının olması,
Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılması,
Jeotermal enerjinin merkezi ısıtmada kullanılması,
Termal turizm sektörünün varlığı,
Sandıklı kökenli bürokratların olması,
Tarihi ve kültürel binaların olması,
Özel sektör yatırımları,
İklim dört mevsim üretim için uygun,
9.2.2. Sandıklının Zayıf Yönleri
Kent dokusuna uygun olarak kentlilik düşüncesinin gelişmemesi,
Ortak hareket etme geleneğinin olmaması,
Diyalog (kesimler ve sektörler arasında)yok,
MYO’da seracılık eğitim programının olmaması,
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Şehir Müzesinin olmaması,
Yetersiz sermaye birikimi,
Yatırımda güven sorunu olması, (Almanya’ya gidenler para gönderdi ama heba
edildi)
Sosyal tesis ve spor tesisleri yetersiz,
Tanıtım eksikliği,
Haşhaş yağının günlük tüketimde yeterince biliniyor olmaması,
Merkezi bütçeden altyapıya ödenek ayrılmıyor olması,
Halen ilçede doğalgazın kullanılmıyor olması,
Sandıklı malı imajı ve markasının olmaması,
Nüfusun göç vererek azalması,
Sosyal aktivite eksikliği,
Yabancı sermayenin ilçeye çekilememesi,
Kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk, (Yönetişim)
Kalifiye eleman eksikliği,
Çarpık kentleşme,
OSB’nin üretim ve istihdam açısından yeterli kapasitede olmaması,
Tarım ve hayvancılığın geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması,
Üniversite- Sanayi işbirliğinin zayıflığı,
Düşük sosyal yaşam kalitesi,
Ar-Ge zayıflığı,
Yatırımcıların bilinçsizliği,
9.2.3. Fırsatlar
Transit yol geçişi,
O.S.B’nin varlığı,
Kalkınma Ajansı,
Sandıklı’nın 4. Bölge Teşvik kapsamında olması,
Sandıklı kökenli eğitimli insanların varlığı,
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Tarihi, doğal ve kültürel miras için valilikten fonların kullanımı,
Doğa sermayesi,
Otel yatırımlarının varlığı,
Yunus Emre varlığı,
Tütün ekimi için uygun,
Sandıklı’ya okumak için gelen üniversite öğrencileri,
Yurtdışındaki Sandıklılar,
Gurbetteki Sandıklılı işadamları,
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,
Sıcak su kaynaklarının sera tarımına uygun olması,
Termal turizmine yönelik yatırımlar,
Üniversite ve Sanayi işbirliğinin artması,
Termal üretim yapılacak ovalara yakınlık
Konaklama ve dinlenme tesisi için olanak
Akdağ doğa varlığının olması ve “eko turizm” potansiyelin olması
9.2.4. Tehditler
Genç nüfusun şehir dışına göç etmesi,
Hedefsizlik,
Plansızlık,
Sıcak su rezerv envanterinin eksikliği,
Eğitim eksikliği,
Kentlilik kültürünün eksikliği,
Ortak yatırım bilincinin eksikliği,
İlçe dışından gelen yatırımlar,
Tarımda, kimyasal kullanımı,
Patateste özellikle gübre kullanımı,
Birliklerin iyi çalışmaması,
OSB’nin arsa ve altyapı imkânlarının yeterli olmaması,
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9.3.Uyarlama Aşaması: Bu aşamada kıyaslanacak şehrin analizi yapıldıktan
sonra, işletmenin uyguladığı süreç ve yöntemler değerlendirilir. Kıyaslama
uygulamaları ve elde edilen bulgular üzerinde çalışılarak; yeni fikirler geliştirilir. Bu
aşamada kabul edilebilir projeler değerlendirilerek; aradaki “boşluğun” kapatılması için
sürecin entegrasyonu sağlanır. Örneğin DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından
2004 yılında yapılan ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasını
yapmıştır. DPT tarafından hazırlanan bu kıyaslamalarda sıralamalar hazırlanırken
kullanılan değişkenler 8 ana bölüm ve 32 alt bölümden oluşmaktadır. Ana bölümler;
demografik, istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, mali ve diğer refah göstergeleri
biçimindedir. DPT’nin yaptığı kıyaslamada Sandıklı Türkiye genelinde 304. sırayı
almıştır. Bolvadin 242. Sırayı alırken, Dazkırı 261. sırayı almıştır. Sandıklı bu ilçelerin
neden kendisini geçtiğini araştırıp kendine yeni sonuçlar çıkarabilir.

Kaynak: DİNCER Bülent, Metin ÖZASLAN, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
Araştırması, DPT, 2004; 107

9.4.Uygulama Aşaması: Benchmarking tekniğinin uygulanmasında üst
yönetimin liderlik özelliği ayrı
bir önem taşımaktadır. Benchmarking tekniğinin başarıyla yerine getirilmesinde
üst yönetimin desteğinin oldukça önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Belirlenen
prosedürler çerçevesinde kıyaslama uygulaması yürütülür. Elde edilen veriler güvenli
bir şekilde saklanıp, gereken yer ve zamanda anlaşılır şekilde harekete geçilir. Yeni
süreçler ve yöntemler bütün olarak kurumun birimlerine uyarlanmış olur; sağlanmış
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olan yenilikler özümsenir ve kurum kültürünün bir parçası haline gelir, bu döngü devam
ettirilerek; sürekli gelişme sağlanır.
9.6. Kontrol ve Denetim Aşaması: Benchmarking sürecinin son aşamasını,
kontrol ve denetim aşaması oluşturur. Bu bölüm, buraya kadar belli bir plan ve program
çerçevesinde yerine getirilmiş olan tüm faaliyetlerin ne ölçüde başarıya ulaştığını
gösterir. Benchmarking yaklaşımının dinamik bir özellik taşıması nedeniyle, uygulama
sonuçlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, alınan olumlu sonuçların
yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde yeni benchmarking
çalışmalarının başlatılması esastır. Bir başka deyişle; Benchmarking yaklaşımı, doğası
gereği döngüsel bir yapıya sahiptir ve bu süreç esnasında yerine getirilen işlemlerin her
defasında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Buna göre Benchmarking, bir kez
yapılan bir çalışma olarak değil, sürekli kendini tekrarlayan bir süreç olarak
görülmelidir. (Erdem, 84)
10. GENEL DERLENDİRME VE SONUÇ
Dünya ekonomisinde şehirlerarasındaki rekabet giderek daha önemli bir rol
oynamaktadır. Şehirlerin markalaşması da bu anlamda artan öneme sahiptir. Bir şehrin
ekonomik gelişmesini rastlantılara bırakmak yerine sürecin her aşamasının ince bir
şekilde planlanmasını ve yüksek katılımcılıkla eylem planlarının uygulanarak kentin
önceden belirlenmiş bir vizyona ulaştırılmasını hedefleyen kentsel pazarlama, gelecekte
politika yapıcıların, yerel karar vericilerin ve kent sakinlerinin üzerinde daha fazla
durması gereken bir kavramdır. Şehirlerarasında yaşanan günümüzün rekabet ortamında
Benchmarking çalışması, bugün işletmelerin olduğu kadar şehirlerinde marka
olmasında yapılması zorunlu olan bir çalışmadır. Benchmarking kesinlikle bir
kopyacılık değil; verileri çeşitli disiplinler çerçevesinde yorumlayarak değerlendirme
yaklaşımıdır. Şehirler geleceğe daha güvenle bakabilmek için, kalite ve iyileştirmeye
yönelik faaliyetlerini sürekli ve dinamik bir biçimde sürdürmek zorundadırlar. Rasyonel
bir görüşe sahip herkes; ayakta kalabilmenin, pazar talep ve isteklerine duyarlı olma
yeteneğiyle orantılı olduğunu bilir. İşte bu sebeple Benchmarking çalışmaları şehirler
için yapılırken sektörel-yerel dinamikler ve o şehrin gerçekleri göz önüne alınarak
organize edilmelidir. Bu sebeple gerek Dünya’dan, gerekse Türkiye’deki örneklerden
yola çıkarak Sandıklı ilçesine uyarlanan Benchmarking modelleri Sandıklı ilçesinin
markalaşmasında önemli rol oynayacaktır. Gelecekte marka şehir olmak isteyen
Sandıklı ilçesi pek çok şehrin başarılı uygulamalarını benchmarking yaparak kendine
ışık tutması gerekmektedir. Çünkü gelecekte marka şehir konusu daha da önem
kazanacaktır. İşte bu sebeple Sandıklı ilçesi vakit geçirmeden Benchmarking stratejisi
geliştirmelidir.
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SANDIKLI’DA İNANÇ TURİZMİ
Mustafa ÖZER
Ticaret Odası Başkanı
ÖZET
Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin ekonomiye katkısı giderek artmakta ve her
geçen gün daha fazla insan turizm faaliyetlerine katılmaktadır. Turizm potansiyelini
artırmak ve uluslararası turizm hareketliliğini sağlayabilmek için ülkeler alternatif turizm
çeşitlerine yönelmişlerdir. Turizm gelirleri açısında fazla getirisi olan özel ilgi türlerinin
başında inanç turizmi gelmektedir. İnanç turizmi, bağlı olduğu dinler için büyük önem
taşıyan kutsal değerlerin turizme kazandırılması, kazandırıldığı bölgenin tanıtılması ve
ekonomik olarak kalkındırılması açısından önem taşımaktadır. Sandıklı, inanç turizmi
açısından önemli bir merkezdir. Ancak şehrin bu potansiyelinin iyi değerlendirilmesi,
turizm alt yapısının oluşmasına ve tanıtım faaliyetlerine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı,
Yunus Emre ve Aziz Aberkios gibi Müslüman ve Hristiyanlar için önemli iki şahsa ev
sahipliği yapmış Sandıklı’nın termal turizmle birlikte inanç turizmini de harmanlayarak
bölge turizmine çeşitlilik sağlaması ve turizm alt yapısı oluşturmasının sağlayacağı katkının
ortaya konulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Sandıklı, Yunus Emre, Aberkios, Hieropolis
KeyWords: Faith Tourism, Sandıklı, Yunus Emre, Abercius, Hieropolis

GİRİŞ
Turizm, asıl yaşadığı yerin dışında başka bir yere eğlence, tatil, kültür, arkadaş
ve akraba ziyareti, aktif spor, toplantı, görev, iş, öğrenim, sağlık, transit vb. amaçlarla
seyahat etmenin doğurduğu olaylar bütünü (Turizm Bakanlığı, 1999) olarak turizm
terimleri sözlüğünde tanımlanmaktadır. Turizmi kısaca tanımlamak gerekirse, bir yerin
doğal ve tarihi güzelliklerini görmek, tanımak, eğlenmek ve dinlenmek için yapılan
gezidir.
Turizm insana özgü ve sosyal bir etkinlik olmasının yanı sıra önemli bir tüketim
olayıdır. Bu durum milyonlarca insanı üretici ve tüketici olarak etkilemektedir. Turizm
faaliyetine katılan bu insanların yaptığı turistik tüketim harcamaları ile sektör, gün
geçtikçe büyüyen dev bir endüstri konumuna ulaşmıştır (Sargın, 2006: 2).
Yüzyılımızdaki teknolojik gelişmeler, sanayi ve ekonominin gelişmesini sağlamış refah
düzeyinin yükselmesi, insanların kendilerine ayırabilecekleri boş zamanların artmasına
yol açmıştır. Bu da turizmin hem sosyal hem de ekonomik bir olay olarak ön plana
çıkartmasını sağlamıştır. Bu gibi ekonomik ve sosyal katkılarından dolayı dünyada ve
ülkemizde turizme verilen önem artmakta, turizm faaliyetleri çeşitlilik kazanmakta, yeni
yerler yeni turizm türleri insanların ilgisini çekmektedir (Emekli, 2005; 100).
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Kutsal mekânları ve din açısından önemli mabetleri ziyaret yüzyıllardır yapılan
bir seyahattir. Yeni bir alternatif turizm çeşidi olarak görülen inanç turizmi, ilk
çağlardan itibaren insanların inançlarını sergileme amacıyla kutsal yerleri ziyaret
etmeleriyle başlamıştır(Tarcan ve Atılgan, 1999: 62). Kutsal yerlere yönelik turizm
etkinlikleri olarak (Kozak, Kozak ve Kozak, 2001: 25) tanımlayabileceğimiz inanç
turizminin tam bir tanımını yapmak gerekirse, insanların sürekli yaşam alanları dışında,
ticari kazanç amacına dayanmayan, çıkış noktası inançları gereği dini vecibelerini
yerine getirmek veya ziyaret etmek için dini açıdan önemli gördükleri kutsal yerlerde
en az bir gece konaklamadan oluşan geçici seyahatlerin ortaya çıkardığı ekonomik ve
sosyal nitelikli olay ve ilişkiler bütünüdür (Usta, 2005: 5).
Özellikle inanç turizm çeşidinin yılın 12 ay yapılabilirliği ve inanç turizmine
katılan turistlerin bu konu üzerine yaptıkları seyahat ve diğer harcamalarda kısıtlı
davranmamaları, inanç turizminin ülkeler açısından öneminin artmasına neden
olmuştur(Usta, 2005: 1). Çünkü dini turizmi diğer turizm çeşitlerinden ayırt etmek
gerekir(Gökdeniz, 1996: 101). İnanç turizmi kapsamına dâhil ettiğimiz kimseler bu
turizmin çeşidi içerisinde diğer turistik motivasyonlara da sahip olabilirler. Diğer bir
deyişle seyahatin bir değil bir kaç amaç ve hedefi olabilir (Başer ve Başcı, 2012: 430).
Örneğin; Tarsus’a gelen ziyaretçilerin günübirlik aktivitelerin arasında Aziz Pavlus
Evini ve Eshab-ı Kehf Mağarasını ziyaret edebilir, hem deniz hem güneşten yararlanıp
alışverişte yapabilirler. Böylece inanç turizminin yanı sıra farklı turizm çeşitlerini içeren
bir seyahat gerçekleşmiş olur. İnanç ve tatil turizmi, Amerika’da da içice kullanılan
kavramlardır. Bu ülkede nerede dini amaçlı merkez varsa, hemen yakınında turistlere
yönelik geniş destinasyonlar bulunmaktadır(Gökdeniz, 1996: 101).
Üzerinde yaşadığımız topraklar manevi kimliği yüceltilmiş “evliya” olarak
nitelenen insanlara ait ziyaret yerleri, camiler, yatırlar, Anadolu’nun hemen her
şehrindeki kutsal mekânlar (Sargın, 2006: 4) ile Anadolu’yu kendi hoşgörü ve tasavvuf
felsefeleriyle asırlardır etkisinde bırakan Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana
Celaleddin Rumi gibi düşünürlerin türbeleri pek çok ziyaretçi tarafından ziyaret
edilmektedir. Anadolu’da İslami eserlerin dışında Musevilik ve Hristiyanlığa da ait her
çağda inananların inşa ettiği kiliseler, sinagoglar, mabetler ve tapınaklar bulunmaktadır.
Türkiye Hristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin ve önemli dini şahsiyetlerin
Anadolu’da yaşamış olması ve bu dinin yayılmasına bu topraklardan başlamaları nedeni
ile önemli bir merkezdir (Sargın, 2006: 4).
Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, farklı inanç gruplarına sahip
insanlar için kutsal sayılan yerleşim yerleri ve ibadethanelerinin birçoğuna ev sahipliği
yapmaktadır. Yunus Emre gibi Müslümanlar ve Aziz Aberkios gibi Hristiyanlar için
önemli iki şahsa ev sahipliği yapmış Sandıklı inanç turizmi açısından önemli bir merkez
olma yolunda ilerleyebilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Sandıklı’nın
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termal turizmle birlikte inanç turizmini de harmanlayarak bölge turizmine çeşitlilik
sağlaması ve turizm alt yapısı oluşturmasının sağlayacağı katkının ortaya konulmasıdır.
Sandıklı
Sandıklı ilçesi, Afyonkarahisar iline bağlı, güneyden Dinar ve Kızılören ilçeleri,
batıdan Çivril ve Hocalar ilçeleri, kuzeyinden Sincanlı ve doğudan Şuhut ilçeleri
çevrelemektedir. Ege Bölgesinin doğusunda yer alan Akdeniz, Marmara ve İçanadolu
Bölgelerini birbirine bağlayan bir konumdadır. İlçede 1’i şehir, 1’i kasaba 56’sı köy
olmak üzere 58 yerleşim birimi vardır. İlçenin toplam nüfusu ise 2014 yılı adrese dayalı
nüfus sayım sonuçlarına göre 57.211’dir.
Sandıklı gerek ekonomik gerekse nüfus yönünden Afyonkarahisar’ın en büyük
ilçesidir. Sandıklı, gelişime katkı sağlayacak fırsatları değerlendirme konusunda istekli
ve dinamik bir yapı içerisindedir. İlçe termal turizm, organize sanayi, tarım ve
yüksekokulu ile büyümektedir.
Sandıklı termal kaynakları ve tarihi geçmişi ile turizm potansiyeli olan bir ilçedir.
Doğa güzellikleri ile ön plana çıkan Akdağ Tabiat Parkı da ilçeye değer katmaktadır.
Sandıklı, bugün için ilçenin ismini yurtiçi ve yurtdışında duyuran önemli bir termal
kaynak olan Hüdai Kapıcaları’na ev sahipliği yapmaktadır. Hüdai Kaplıcaları’nda iki
adet 5 yıldızlı, bir adet 3 yıldızlı ve bir adet butik otel özel sektör tarafında
işletilmektedir. Belediyeye ait tesislerde de 290 apart daire, çamur ve su banyoları,
market, fırın, çay bahçeleri vs. tesisleriyle bir tatil köyü görünümüne sahiptir. Hüdai
Kaplıcaları’na yılda 250 bin turist gelmektedir.
Geniş ve verimli ovasıyla ilçe ekonomisinde tarımın yeri her zaman başta
gelmektedir. Son yıllarda patates ve teknolojik seralarıyla domates ekonomide atak
yapan tarım ürünleridir. Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmaları
tamamlayarak 45 adet sanayi parselinin 25 adeti yatırımcılara tahsis edilmiştir. Bunların
8 adedi tamamlanmış olup 2 adet tarım makineleri, ısı, mobilya, süt, izolasyon, inşaat
malzemeleri ve gübre üzerine üretim faaliyetlerini yürütmektedir.
1993 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Sandıklı Meslek
Yüksekokulu, bugün 9 program ve 900 öğrencisi ile öğrenime devam etmektedir. Bu
yıl inşaatı tamamlanan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu açılmasıyla ilçemiz yüksek
öğrenim süresi 4 yıla sahip bölümlere de sahip olacaktır. Yeni açılacak bu bölümlerle
şehrin gelişme dinamikleri içerisinde yüksekokul önemli bir yere sahip olacaktır.
Yunus Emre ve Aziz Aberkios’un İnanç Turizmi Açısından Önemi
Yunus Emre ve Aziz Aberkios gibi dünyaca bilinen iki önemli şahsiyetin
Sandıklı’da yaşamış olmaları inanç turizmi açısından eşsiz bir fırsattır. Uygarlıkların
birlikteliğinin yüceltildiği bir dönemde Yunus Emre ile Aziz Aberkios’un aynı
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topraklarda birlikte yaşatılması, termal turizmin yanı sıra onunla birlikte dini turizmin
gelişmesine imkân verecektir. Yunus Emre’nin Sandıklı’da yaşadığı Sandıklılılar
bilmekte Aziz Aberkios gibi önemli bir şahsiyetin yurdu olduğu daha yeni yeni
öğrenilmektedir. Artık Sandıklı’da kendi bölgesindeki Aberkios kültürel mirasını ve
şifalı suları inanç turizmi tutkusunu batı ile paylaşmaya başlamıştır.
Yılmaz (2001: 37) Afyonkarahisar Sandıklı’da Kültür ve Sanat isimli kitabında
Yunus Emre’nin kabrinin Sandıklı’da bulunduğunu “Bizim doğduğumuz topraklar
Sandıklı Çay Köyünde de bu büyük ozanın Derviş Yunus’un yattığını atalarımdan
duyarak büyüdük.” ifadesiyle açıklamıştır. Kabrinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
gösterilmesi asırlar boyunca Yunus Emre gibi muhterem kimsenin, halkımız tarafından
sevilip sayılmış, kendi beldesinde bulunmasını arzu ettiğinden doğmuştur. Fakat bilinen
bir hakikat vardır ki büyük şahsiyetlerin çeşitli yerlerde mezarlarının veya
makamlarının bulunması bir gelenek halindedir. Bu sebeple, Yunus Emre’nin kabri
Sandıklı ilçemize 3 kilometre uzaklıktaki Yeniçay köyündedir. Bunu ispat eden
delillerimiz şunlardır (Yazıcıoğlu, 1991: 24):
Şekil 1: Yunus Emre’nin Sandıklı’da ki türbesi

Yunus Emre’nin Afyonkarahisarlı oluşu mezar-ı makam itibari ile mezarının
Sandıklı’da oluşu temeline dayanır. Başka bir deyişle o, Sandıklılıdır. Onun bu anlamda
162

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Afyonkarahisarlı olduğunu söyleyenlerin başında Diyanet İşleri başkanlarından Ali
Rıza HAKSES, Nezihe ARAZ, Bedii ŞEHSUVAROĞLU, Fethi EREN, Sadettin
NÜZHET başta gelir (Görkaş, 2002: 4).
Yunus’un Sandıklılı olduğunu, hocası Tabduk Emre ile birlikte türbelerinin
Sandıklı ilçemizde bulunduğunu biz biliyorduk istedik ki, tüm insanlar da bizim gibi
Yunus ve onun hocası Tabduk’un Sandıklılı olduğunu burada yattıklarını bilsinler.
Bilsinler ki Yunus’u Yunus Sevenler ziyarete gelsinler (Karataş, 2001: 1).
Bugün 18 ve 19. yüzyıl Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde ilçemizdeki Hacıköy
ve Çayköy’de (Şu anki Yunus Emre Mahallesi) iki adet Yunus Emre Zaviyesi olduğuna
dair yedi adet somut belge mevcuttur. Bu belgeleri destekleyecek tapu senedi, tereke,
hayatı hakkında söylenen rivayetlerin buralardan derlenmesi, Yunus Emre’nin en
önemli eseri Divan’ının ilçemizden bulunması, Sandıklı’da zaviyeler kurması hayatının
bir bölümünü Sandıklı’da geçirdiğinin sonucunu gösterir. Yine İstanbul Hakkı Tarık US
Kütüphanesi Sürekli Yayınlar sitesinde No:1950 kayıtlı H.1302-M 1885 tarihli
Hüdavendigar vilayeti salnamesinde Karahisar-ı Sahip Sancağı 166. Sahifede Çay
köyünde Yunus Emre nam medfunlar ziyaretgâh-ı umumidir. Bu belgeler ışığında
ülkemizde kabri ve makamı olarak gösterilen 15 yer arasında Yunus Emre’nin
Sandıklı’da medfun bulunma ihtimali en kuvvetlisidir.
Yunus Emre ve bazı evliyalar gibi merkez olarak daima bu heyecanlı ve gelecek
vaad eden ilçemizi seçtiği gibi Hz. İsa’dan hemen sonra Hristiyan Katolikler tarafından
çok önem verilen Aziz Aberkios’ta bu topraklarda yaşamış ve ölmüştür. Sandıklı bu
önemli şahsiyetin yurdu olduğunu daha yeni yeni öğrenmekte olup batılı kaynaklarda
Hieropolis (Sandıklı) olarak kayıtlara geçmiş bulunmaktadır.
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Şekil 2: Aberkios’un hayatı kitabının ön yüzü

IV. yüzyıl sonlarında adını bilmediğimiz bir Hieropolisli Roma
İmparatorlarından Marcus Aurelius devrinde (I.S. 161-18) Phrygia’daki Hieropolis
kentinin piskoposu olan Aberkios adındaki bir Hristiyan azizin hayat hikâyesini ve onun
yarattığı mucizeleri ayrıntıları ile kaleme almıştır. Daha sonraki yüzyıllarda elliye yakın
kopyası oluşturulan ve Latince olarak Vita Abercii (Aberkios’un Hayatı) adı ile bilinen
bu metin sayesinde büyük bir ün kazanan Aberkios, kilise tarafından her yılın Ekim
ayının 19. gününde anılır. (Tanrıver, 2011: 54).
İskoçyalı Profesör W. M. Ramsay ilçemize 6 defa gelmiş Phrygia bölgesinde
devrim niteliğindeki keşif ve saptamalar yapmıştır. 1882 yılında Phrygia bölgesinin
tarihi coğrafya üzerinde yaptığı araştırmalar sırasında Kılandıras (Karadirek) köyündeki
caminin önünde İ.S. 215 / 6 yıllarına tarihlenen ve Antonius oğlu Aleksandros adındaki
bir hristiyana ait olan ve Hieropolis kentinin adını kaydeden bir mezar yazıtı buldu.
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Şekil 3: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Alexandros’un mezar yazıtı.

Ramsay İngiltere’ye döndüğünde Hristiyanlık arkeolojisinin kurucusu olan G. B.
de Rossi’ye bu mezar yazıtının çizimini gösterince İ.S. IV. yüzyıl sonlarında kaleme
alınmış Vita Abercii de bahsedilen Aziz Aberkios’un mezar şiirinden alıntılar olduğunu
gördü. Demek ki Hieropolis’de yaşayan bir hristiyan olan Aleksandros ünlü
Aberkios’un mezarını ziyaret etmiş etkilenmiş ve bunun üzerine onun bazı kısımlarını
mezar taşına yazdırdığını anlamıştır. Rossi, Ramsay’e Aberkios’un mezarının
Pamukkale’de (Hierapolis) değil Sandıklı civarında aranmasını söyler.
1883 yılında Ramsay tekrar Sandıklı’ya yanında genç epigraf J.R.S. Sterrett
birlikte gelirler. Hüdai Kaplıcaları’nda (Hieropolis) yaptığı araştırmalarda erkekler
hamamının girişindeki duvarda iki adet mermer yazıt parçaları buldu, bunların
Phrygia’da çok yaygın olarak görülen mezar yazıtı olduğunu ve Vita Abercii’de
bahsedilen Aberkios’un mezar yazıtı olduğunu gördü. Bu yazıtı daha sonra Papa XIII.
Leo’nun haberi olması üzerine Abdülhamit’ten bir elçiyle istemiştir.
Aziz Aberkios’un mezar yazıtı tarihlenebilen en eski hristiyanlık yazıtı özelliği
taşımaktadır (Kant’tan aktaran Malay ve Tanrıverdi, 2012, s:65). Bu büyük öneminden
dolayı bu buluntu, Hristiyanlık Arkeolojisi’nin kurucusu olan G. B. de Rossi tarafından
Hristiyanlık devri yazıtlarının kraliçesi olarak adlandırıldı. Eser Hristiyanlık dünyası
için o kadar büyük bir önem taşıyor ki, Aberkios’un mezar yazıtına ait bu iki parça 1892
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yılında Abdülhamit tarafından Papa XIII. Leo’ya hediye edilmek üzere Roma’ya
gönderildi. Günümüzde ise Vatikan Müzesi’nde sergilenmektedir (Malay ve Tanrıver,
2011: 66).
Şekil 4: Aberkios’un Vatikan’da sergilenen mezar yazıtı.

Sonuç ve Öneriler
Günümüz Sandıklı şehri kendi imkânları ile yükselebildiği kadar yükselmiş olup
insanı her ne kadar dünyaya pozitif açıdan bakabilen ve heyecanını koruyan bir toplum
olsa da bu tek başına yeterli olmayıp kültür seviyesinin dışarıdan desteklenmesi mevcut
sosyal gelişmişliğini daha da kuvvetlendirecektir. Sandıklı Türkiye genelinde sağlık
turizminde ispatlamış olduğu başarısını uluslararası düzeye inanç ve sağlık turizmi
şemsiyesi altında taşımalıdır. Çok uzun yıllardır Türkiye’nin dört bir köşesinden sağlık
turizmi için Sandıklı şehrine insanlar akmıştır. Ve Aziz Aberkios dönemine ait kaplıca
banyolarının hala görülebildiği Sandıklı, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk termal ve çamur
kür tedavi bölgelerinden olmuştur. Zafer Havaalanı, Çardak ve Isparta Havaalanları
arasındaki Sandıklı yelkenlerini yeni fırsat rüzgârlarına açarak dış dünya turizmine
doğrudan erişimini planlamalıdır. Bunun için birincil şart olan konaklama mekânlarına
sahiptir. Ulaşım imkânları artık daha kolaydır. Uluslararası inanç ve sağlık turizmi için
Sandıklı şehri bütün imkânlarıyla hazır beklemekte, arzu ettiği payı alması için
yapılabilecekleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
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1. Yunus Emre’ye ait 14-19. yüzyıl arasında ilçemizde iki adet zaviye olduğunu
devlet arşiv kayıtlarında görülmektedir. Bu zaviyelerden bir tanesi aslına uygun
(semahane, çilehane, derviş odaları, selamlık, harem, mutfak ve kiler, banyo, yatak
odaları, ahır, samanlık ve kahve ocağı) yapılmalıdır. Ziyaretçiler Yunus Emre ve
dervişlere ait balmumu heykeller ile donatılan zaviyeyi gezerken o dönemi
yaşayabilmelidir.
2. Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre için 14 yıldır ilçemizde anma etkinlikleri
yapılmakta fakat her sene ayrı tarihlerde yapıldığından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
ilimizi tanıtan kitapçıklarda bu etkinlikten bahsedilmemektedir. Bu etkinliklerin her
sene aynı tarihte yapılması için yetkili kuruluşlar bir tarih belirlemesiyle etkinlikler
amacına ulaşacaktır.
3. Yunus ve Tabduk türbelerine gelen ziyaretçilerin oturabileceği güzel bir park,
sosyal tesisler olan alanlar oluşturulmalıdır.
4. Sandıklı’da Yunus Emre ve Tabduk Emre türbelerine ait ilgili çalışmaların
bilimsel temellere oturtulabilmesi için üniversite desteği şarttır. Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nin desteği alınarak Yunus Emre Araştırma Merkezi kurulmalıdır. Başta
Sandıklı Belediyesi, meslek odaları, ilgili dernekler bu oluşuma destek vermelidir.
5. Hüdai Kaplıcalarındaki Pentapolis açık hava müzesine Sandıklı’dan
Vatikan’a gönderilen Aziz Aberikos’a ait mezartaşı bire bir aynısı yaptırılarak yerine
konmalıdır. Yine İstanbul Arkeoloji müzesinde bulunan Sandıklı’dan götürülen Aziz
Aberkios mezar anıtından alıntılar yapılan Hieropolis şehri yazılı Aleksandros kitabesi
kaplıcaya getirilerek bu müzede yerini alması sağlanmalıdır.
6. Kaplıcanın güneyinde Aziz Aberkios’un yaşadığı alan, kaya mezarlar, Roma
İmparatoru Marcus Aurelius’un karısı Faustina’nın yaptırdığı hamama ait kalıntılar 50
dekar bir alanda dikkatli bakıldığında görülmektedir. Bu alan korumaya alınmalı,
suponsor bulunarak bir üniversite ile anlaşıp kazı yapılmalıdır.
7. Vita Abercii (Aberkios’un hayatı) kendinden 200 yıl sonra ismi bilinmeyen
bir yazar tarafından yazılmıştır. İ.S. 400 yıllarında yazılmış ve bir Sandıklı’lı olan Aziz
Aberkios’un yaşadıkları ve Sandıklı’nın o günkü hali anlatılmaktadır. 154 sayfa olan bu
önemli eserin büyük bir kısmı 2000 yıl önceki Sandıklı ve çevresinde bahsedilmekte
Latince olan bu eserin Türkçe’ye çevrilmesiyle Aberkios’un hayatını ve yaşadığı çevre
olan tarihi Sandıklı şehri hakkında bilgi edinilmelidir.
8. Sandıklı Kaplıcaları kayalıklarda bulunan milattan önceki dönemlerde yapılan
basamaklı sunaklar, adak çukurları, sunu çukurları, kibele izleri bugün net olarak
görülmekte bu alanlar korumaya alınıp turistlerin gezebileceği alanlar oluşturmalıdır.
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9. Yerel yiyeceklerin ön planda olduğu mutfaklar yanında, turistlerin yeme-içme
alışkanlıklarını göz önüne alarak hazırlanmış, mutfakları birbirine alternatif olacak
şekilde temiz ve özenli mekânlarda hizmete açılmalıdır.
10. Tarihi Sandıklı evlerini, gerçek anlamda koruma altına almak ve bunları
yaşatmaya yönelik işlevsellik kazandırmalıdır.
11. Yöre insanının turizm konusunda bilinç düzeyini yükseltmek ve müteşebbis
bir ruh oluşumuna zemin hazırlanmalıdır.
12. Belirli bir düzeyde gelişimi sağladıktan sonra tur organizasyonları yoluyla
tanıtıma ağırlık vermelidir.
13. Yöreye özgü el sanatlarının yok olmasının önüne geçmek bu işle meşgul olan
ustalara maddi destek sağlamak ve üretilen eşyaların otantik değeri vurgulanarak pazara
açılmasına yardımcı olmak. Örneğin; bakırcılık, keçecilik, vb.
14. Yöredeki kadınların ürettikleri tentene, oya, nakış, yine Sandıklı’ya özgü ev
makarnası, ev baklavası, ev ekmeği, mercimekli bükme, katmer, özel olarak yapılan
otantik mekânlarda satışları sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.
15. Sandıklı şehrine termal tedavi için gelen turistler 7 ile 21 gün süre ile
kalacakları kabulü ve günde 2 saati aşmayan kür programları sonrasında inanç, kültürel,
doğal, arkeolojik yerlere geziler düzenlenmesi yapılmalıdır.
Kısaca belirtmek gerekirse Sandıklı şehrinin termal turizm yanında inanç turizmi
faaliyetlerinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için Yunus Emre ve Aziz Aberkios’un
motor güç olarak ön plana çıkarılması, tüm Sandıklı şehrinin toplam bir hamle yapması
ve inanması ile gerçekleşecektir.
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YUNUS EMRE ve TAPDUK EMRE SANDIKLIDADIR
Ali Osman KARAKUŞ
Yerel Araştırmacı-Şair-Yazar
ÖZET
Büyük Mutasavvıf, şair Yunus Emre’nin hayatı, eserleri ve çağdaşlarından yola çıkılarak
Yunus Emre’yi tanımak ve Sandıklı’daki türbesini tanıtmak amacı esas alınmıştır. Bunun
yanı sıra Yunus Emre’ye atfedilen ve yaygın olarak bilinen yerlerdeki türbeleri ile ilgili arşiv
belgelerinin incelemesi yapılarak bahsimiz olan mutasavvıf, şair Yunus Emre ile ilişkili olup
olmadığı incelenerek karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Yunus Emre ve Hocası Taptuk
Emre’nin Sandıklı’da olduğuna dair somut veriler incelenerek, Yunus Emre’nin tarikat
şeceresi, mürşid şeceresi, ilk kez ele aldığımız çeşitli Arşiv belgeleri ile yine Yunus
Emre’nin şiirlerinde bahsi geçen isimler üzerinde durulmuş olup bu güne kadar Yunus
Emre’nin Sandıklı’da olduğu tezini savunan araştırmacı ve yazarların çalışmalarının
analizini yaparak, Yunus’un Sandıklı’da olma ihtimalini güçlendirerek Sandıklı’nın
markalaşmasında Yunus Emre’nin önemini göstermeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler; Sandıklı, İnanç Turizmi, Tapduk Emre, Yunus Emre

Yunus Emre’nin Sandıklı’da olduğuna canı-u gönülden inanan,bu konuda
araştırmalarından ilham aldığım rahmetli Osman Attila’nın bir dörtlüğü ile başlayarak
kendisini rahmet ve minnetle anıyorum.
“Yunus Benim hemşehrim,
Sandıklı Çay Köyü’nde.
Sakarya boyu derim,
Anarım beş öğünde.”
Tarihi boyunca önemli gelişmelerin yaşandığı, her devirde cazibe merkezi olan
Sandıklı’nın en önemli değerlerinden birisi Tapduk Emre ve Yunus Emre’dir. Tapduk
ve Yunus Emre’yi anlatmadan önce Anadolu’ya gelişlerini ve yaşadıkları çağı bilmek
onların ve üstlendikleri misyonları daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
ANADOLUYA YAPILAN GÖÇLER: V.Yüzyıldan başlayarak Hazar Denizi ve
çevresinde kalabalık halk kitleleri oluşmuş ve bunun neticesinde ekonomik, toplumsal
ve siyasi konularda buhranların oluşmasına neden olmuştur. Türklerin Anadolu ile ilk
tanışmaları M.S. 450’lerden sonra olmuştur. (Turan,1973:69)
Anadolu’nun fethedilmesi ve iskanı doğrultusunda yapılan asıl göçler 1.000 ‘li
yıllarda başlar. Özellikle Büyük Selçuklular döneminde Çağrı ve Tuğrul beyler ,
İbrahim Yınal , kKutalmış ve Yakuti beyler Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir.
(V.Gordlevski/Çeviri,Yaran 1988) 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşıyla da
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Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 1071-1079 yılları arasında
Kutalmışoğullarının Anadolu Selçuklu Devletini kurmaları sırasında Anadolu’ya büyük
Türkmen akınları olur. (Turan,1971:163) Büyük boylardan kopan küçük özerk gruplar
Anadolu’ya gelerek Türkiye’nin temelini atmışlardır. (Togan,1988:134) Anadolu’ya
asıl toplu göçler Asya’da ortaya çıkan Moğol-Cengiz olayı ile başlar. Cengizhan
Asya’nın tümüne egemen olan bir devlet olur. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Anadolu’ya
doğru genişlemek ister. Bu hareketi huzursuzluklara neden olur. Bazı devlet ve
beylikleri yıkar. Sivil halka büyük zarar verir. Kıyım ve zulüm uygulanır. Selçuklu
ülkeleri Cengizhan’a bağlanır. Asya ve Ortadoğu’nun siyasi çehresi değişir. Tedirgin
olan toplumlar Moğol ordularının önünden kaçarak Anadolu’ya sığınırlar. Bu vesile ile
Anadolu’ya toplu göçler olur. (Türkay,1979&Turan,1971:163)
Bu sebeplerle Anadolu XII.Yüzyıldan itibaren Mutasavvıf Derviş akınına
uğramaya başlar. Bilindiği gibi Orta Asya, “Horasan Melamiliği” nin kaynağıdır.
Asyada’ki siyasi ve toplumsal çalkantılar düşünce ve inanç çevrelerini yeni arayışlar
içersine iter. Özellikle Moğol istilası kitlelerle birlikte mutasavvıf çevreleri de ürkütür.
Bu göçler sonucunda mutasavvıflar, Anadolu’nun yeni siyasal, toplumsal ve inansal
yapılanmasında temel rol oynarlar. Anadolu’daki dağınık boyların yerleşmesinde,
tarıma geçerek üretim yapmalarında, disipline edilmelerinde Selçuklu ve Osmanlı
düzeni içersinde yer almalarında mutasavvıf dervişler öncülük ederler. Bunlar
Türkistan, Horasan, Maveraünnehir’de, Melamilik, Yesevilik ve Vahdet-i Vücud
akımları içersinde yoğrulmuş kimselerdi. (Barkan,1996:54-56)
Tasavvuf XIII.Yüzyıl Anadolu’sunda göçebe, yarı göçebe ve köylü çevrelerde
önemli temsilciler bulur. Bu akımı Anadolu’ya Horasan Erenleri getirmişlerdir. Bu bir
halk tasavvufu akımıdır. Temsilcileri ise baba, dede ve atalardır. Horasan Melamiliğinin
devamcısıdırlar. Hacı Betaş-ı Veli’de bu hareket içersinde ortaya çıkacak ve bu harekete
yeni bir düzen verecektir.
TAPDUK VE YUNUS EMRE’Yİ SANDIKLIYA GETİREN SEBEPLER
Bu çağ Asya ve Anadolu’nun yaşadığı en karanlık çağlardan birisidir. Moğol
saldırıları, otoriter zayıflık ve kargaşanın dorukta olduğu bir dönemdir. Bu zamanda
Moğol saldırılarına uğramayan, iç karışıklıkları olmayan bir beylik tarafından yönetilen
XIII.Yüzyıl Sandıklısı aynı zamanda bir derviş yatağıdır. Böyle olmasındaki sebep ise
yüzlerce mutasavvıfa Germiyanoğulları (1300-1429) beyliğinin kuçak açmasıdır.
Germiyanoğulları beyliği, beylikler devri Türkiye’sinde , askeri, siyasi, güçlü devlet
teşkilatı ve Türk kültürünün gelişme sağlaması bakımından beylikler arasında önemli
bir yer tutmaktadır.(Uysal,2006:13) Moğolların 1272 yılında Selçukluyu hakimiyeti
altına almasından sonra Türkiye Selçuklularının parçalanması ve 1318 yılında Selçuklu
beylerinin uç beyliklerine sığınması sonucu devlet siyasi istikbalini kaybetmiştir.
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Afyonkarahisar’da bulunan Sahipataoğulları, Karamanlıların ve Moğolların
tecavüzlerine karşı Kütahya’daki Germiyanoğullarının himayesine girdi.
(Şahin,2006:517) XIII. Yüzyılda Afyon kalesi Germiyanoğullarının elindedir.
(Darkot,1992:278)
Bu dönem Sandıklısı ise; İlhan Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han Anadolu genel
valiliğine Emir Çoban’ın oğlu Demirtaş beyi görevlendirmiştir.1318888 yılında
Konya’ya gelen Demirtaş bey kendisine itaat etmeyen beyleri cezalandırmak için
üzerlerine yürümüştür. Bu sırada Karahisar Devle’de sıranın kendisine geldiğini
hisseden Sahipoğlu Ahmet bey Germiyan beyi Hüsameddin Yakup beyden yardım ister.
Germiyan beyi yardım etmekle kalmayıp kızını Sahipoğlu Ahmet beyle evlendirir.
(Karakuş,2009:68) Kızının düğün hediyesi olarak Sandıklı başta olmak üzere bazı
topraklarını da çeyiz hediyesi olarak verdi. Germiyan Beyinin sık sık Sandıklıya geldiği
ve Sandıklıya önemli eserler yaptırdığını bazı kaynaklar bildirmektedir.
(Uysal,2006:89,96,243,245,295)
Kısaca 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşından sonra Anadolu XIV.Yüzyıla
kadar kaos ve anarşi içinde yuvarlanır. Bu kaosa bağlı olarak Selçuklu yönetimi
Afyonkarahisar’ın huzur ve sakin ortamına sığınır. Devletin hazinesi burada
korunur.Yönetimle iyi ilişkiler kuran Mutasavvıf derviş ve Mevlevilerde yönetimle
birlikte Afyonkarahisar’a intikal ederler. Bu sebeple Afyonkarahisar ve çevresi bir
cazibe merkezi haline gelir.Bugün Sandıklı ve çevresinde tespit edebildiğimiz ve
haklarında bilgi sahibi olduğumuz üçyüz’ün üzerinde türbe ve yatırın bulunması da
bunu göstermektedir. (Karakuş,2013:2)Tapduk Emre’yi dolayısıyla Yunus Emre’yi de
Sandıklı’ya getiren en başında güvenli bir yer olması ve mürşid seceresinde yer alan
mutasavıflardır diyebiliriz. (Karakuş,2011:72)
TAPDUK EMRE KİMDİR?
Horasan erenlerindendir.1210-1215 yılları
arasında doğduğu sanılmaktadır. Tapduk Emre, Hacı
Bektaş-ı Veli Velayetnamesi TDV,2010) ile 13181358 yılları arasında yazılan Ariflerin Menkıbeleri
(Eflaki,1989) isimli eserlere göre Hacı Betaş-ı
Veli’yi Mevlana ile çağdaş gösterir (1207-1273).
Seyyid Mahmut Hayrani (Ö.1268), Nureddin Bin
Caca (1256-1277 yılları arasında yönetimdedir.)
Hacim
Sultan
çağdaşları
arasındadır.
(Eyüboğlu,1989:78-81) Tapduk Emre Hacı Bektaş-ı
Veli’nin halifesidir. Menakıpnamelere göre Hacı
Bektaş-ı Veli Yunus Emre’nin yetiştirilmesi görevini
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Tapduk Emre’ye verir. Tapduk Emre’nin yaşadığı çağ ise XIII.Yüzyıldır.
(Köprülü,1984:263) Tapduk Emre Buhara tarafından Anadolu’ya gelen Sinan ata isimli
Orta Asyalı bir Türk şeyhi tarafından irşad edilir. (Gölpınarlı,1965:24) (Şekil-1)
Tapduk Emre Sakarya ve çevresinde büyük bir ün kazanır. Ehli beyt öğretisi ile yüzlerce
derviş yetiştirmiştir. Bunlardan en önemli şahsiyet ise Yunus Emre’dir.
TAPDUK EMRE’NİN SANDIKLIDA OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VE
BELGELER
Yunus Emre bir beyitinde;
“Yunus’a
Tapduktan
oldı,
hem
Barak’dan Saltuğ’a/ Bu nasip çün cûş kıldı ben
nice pinhan olam” (Gölpınarlı,1965:24)
diyerek mürşid seceresini sıralar. Bu beyitten
yola çıkarak Yunus Emre’nin hocasının Taduk
Emre olduğunu söyleyebiliriz. Tapduk
Emre’de Yunus Emre gibi mürşidlerinin
peşinden yürümüştür. Tapduk Emre’yi
Sandıklı’ya getiren Yunus Emre’nin beytinde
geçen Barak Baba, Sarı Saltuk gibi mürşidler
ve Velayet-namede adı geçen Hacim Sultan
gibi erenlerdir. Kısaca bu isimlerden
bahsetmek gerekirse;
Saru Saltuk: Türbesi Sandıklı ilçesine
bağlı Saltuk Sultan (Saltık) köyündedir.
H.1289/M.1875 TARİHLİ Sarı Saltuk Vakfına ait EV.d.22312 numaralı BAO Belgesi
mevcut olup, Barak Babayı irşad etmiştir.( BOA,2567 numaralı Avarız Defteri)
Barak Baba: İrşad vazifesini bu yörede yerine getirmiştir.Ondan hatıra Barak
Damları köyü mevcuttur. Günümüzde Celiloğlu köyünde mezarı bulunmakta olup son
yıllarda adına bir mescid yapılmıştır.
Taptuk Emre: Türbesi Çayköydedir. Hacı Bektaşi Veli'nin izniyle Yunus
Emre'yi irşat etmiştir.
Taptuk Emre'nin Mezarının bulunduğu yerler:
1-Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi Yunus Emre Mahallesinde (Çayköy'de) (
Şekil-3-4)
2-Ankara ili Nallıhan ilçesi Emrem Sultan köyünde
3-Karaman ilinin şehir merkezinde bulunan Yunus Emre Camii'nin bahçesinde.
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4-Aksaray ilinin Ekecik dağı yakınlarında bulunan Taptuk köyünde
5-Eskişehir İlinde
Yunus Emre: Türbesi Sandıklı Merkez Yunus Emre Mahallesindedir. (Eski Çay
Köy'de). İnsanlığı irşad etmiştir. Bu mürşitler zincirinin Sandıklıda olması,Yunus
Emre'nin Sandıklılı olduğunu gösterir.
Hacim Sultan: Asıl ismi Recep olup soyunun peygamber efendimize dayandığı
bilinmektedir. Tapduk Emre’nin çağdaşı olup Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesidir. Oniki
imam sırrı olan on iki posttan kilerci postu Hacim Sultan’a aittir.Adına kayıtlı Tekke ve
zaviye kayıtları mevcuttur. H.1302/M.1885 tarihli Osmanlı Salnamesinde Sandıklı’da
olduğu belirtilmekte olup ayrıca Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit’in Hacim
Sultan tekkesine ait beraatları mevcuttur. (Bayar,2011:295 & Karakuş2013:109)
Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin mürşitler zinciri Sandıklı dışında hiçbir
yerde yoktur.
Yine son yıllarda Yunus Emre konusunda yapılan araştırmalar sonucunda
Tapduk Emre'nin mezarının Sandıklı'da olduğu tezini güçlendirecek belge ve bilgilere
de ulaşılmıştır. Bunlardan en önemlisi Taptuk Emre Türbesine ait Tapu kayıtlarıdır.
Sandıklı Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı olup; Ada NO: 414, Parsel No: 12, Kütük
Sahife No:1239,Pafta No:55, 95 metrekarelik Vakıflar Müdürlüğü adına kayıtlı türbesi
vardır. (Şekil-2)
YUNUS EMRE KİMDİR?
Türk milletinin bağrından çıkardığı bu büyük gönül ve tasavvuf insanı, halk
edebiyatımızın en güçlü şairi Yunus Emre’dir.Yunus Emre’nin hayatına dair bilinenler
çok az da olsa bu bilinmezlik onu daha da yüceltmiştir. Bu sebeple Anadolu’da onlarca
makamı, türbesi bulunmaktadır. Bazı belgeler,kaynaklar ve Yunus Emre’nin mısraları
hayatı hakkında bizlere ipuçları vermektedir. Yunus Emre bir mısrasında; “İlk adım
Yunus idi/ Adımı aşık taktım” (Tatçı,1991:228) demektedir. Bu mısralardan yola
çıkarak asıl adının Yunus olduğunu (Köprülü,1984:257)Emre sıfatının ise şeyhinden
aldığını söyleyebiliriz. Yunus Emre’nin şiirlerini incelediğimizde isminin önünde sıfat
olarak,miskin, günahkar,aşık,biçare,derviş ve Tapduk’un Yunus’u sıfatlarını
kullandığını görmekteyiz. Yunus Emre’nin nerede doğduğu ve öldüğü sırrı hala kendini
korumaktadır.
Yunus Emre’nin doğum tarihi konusunda İstanbul Beyazıt Devlet kitaplığında
bulunan 7912 numaralı bir mecmuada “Vefat-ı Yunus Emre, sene 720, Müddet-i ömür
82 yazılıdır. Bu kayıttan çıkan sonuca göre Yunus Emre’nin H.638/M.1240 yılında
doğduğunu söyleyebiliriz. Bunu Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı çağdaşlarının
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isimleri
de
teyit
etmektedir.Yunus Emre
sık sık Mevlana,Seydi
Balum,Geyikli
Baba,Barak Baba, Sarı
Saltuk
babadan
bahsetmekte olup bundan
yola
çıkarak
Yunus
Emre’nin
XII.Yüzyılın
ikinci yarısı ile XIII.Yüzyılın ilk yarısında yaşadığını söyleyebiliriz. Bu tarihler
Selçuklu Devletinin yıkılış, Osmanlı Devletinin ise kuruluş devrelerine yani Osman
Gazi dönemine (H.724/M.1324) rastlamaktadır.
Osmanlı Devletinin ise kuruluş devrelerine yani Osman Gazi dönemine
(H.724/M.1324) rastlamaktadır. Yunus Emre’nin ihtiyarlık dönemine rastlayan
Risaletün Nushiyye isimli eserinde geçen; “Sözde tarih yediyüz yedi idi,/ Yunus canı
yolda fidi idi” mısraları da bunu teyit etmektedir.
YUNUS EMRE’NİN ATALARI
Dr.Muharrem BAYAR’ın 2009 yılında sunduğu bildirisine göre, Yunus Emre
Horasan erenlerindendir. Şeyh Hacı İsmail Cemmati dervişlerindendir. Konuyla ilgili
bir vesika da “adı geçen şeyh İsmail cemaatinin dervişlerindendir. Horasan diyarından
gelmiş aziz imiş.Buraya gelerek yurt tutarlar,oğlu Musa paşa (Evin büyük çocuğu) ile
burada bir zaviye yaptırarak kendisine uyanlarla burada otururlarmış.”( BOA,Nr.871
Bu belgeden yola çıkarak Yunus Emre’nin Şeyh İsmail Hacı’nın Cemaati ile birlikte,
Anadolu’ya geldiğini, evlenip çoluk çocuğa karıştığını söyleyebiliriz.
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Yunus Emre’nin Dedesi Şeyh İsmail Hacı’nın Cemaati ile Horasandan
geldiklerini gösteren belge. 924/1518 BOA Tahrir Defteri No:455 s.219 (Şekil-5)
Yunus Emre yine bir mısrasında;
“Bunda dahi verdin bize oğul-u kız-u çift helal Anda dahi geçti arzum, benim
ahım didar içün” söylediği sözlerde teyit etmektedir. (Timurtaş,1989:132)
Sandıklı XII. Asırdan XIX. Asra kadar çeşitli aşiretlerin iskan olduğu yerdir.
Çepni, Dola, Eymir, Bekdeş, Devlet-han,Karkın,Kınık, Kızılca,Kızık, Sorgun,Dodurga
gibi köy isimleri birer aşiret, cemaat isimleridir.Bu veriler Yunus Emre’nin Horasan
gelerek Anadolu’yu karş karış gezerek Sandıklı’ya yerleştiğini destekler.
YUNUS EMRE’NİN ESERLERİ
Yunus Emre’nin bilinen iki eseri vardır. Bunlardan bir tanesi Divanı , diğeri ise
Risaletün Nushiyyedir.
Yunus Emre Divanları: Yunus Emre'nin en çok bilinen eseri Divanı'dır. Fakat
bu eserin aslını veya en eski nüshasını tespit etmek çok zordur. Yunus Emre divanı'nın
Türkiye, dünya veya şahıs kütüphanelerinde elliden fazla yazma nüshası bulunmaktadır.
Bu eserler daha sonra şifahi olarak derlenmiş veya bir yazmadan istinsah edilmiş
nüshalardır.Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre'nin kendi kaleminden
çıkmış bir nüshaya rastlanmamıştır.
1-FatihNüshası: Eski ve yeni el yazması Yunus Emre divanları içinde 15. y.y.da
istinsah edildiği anlaşılan Süleymaniye Kütüphanesi-Fatih bölümünde bulunan el
yazması nüshadır. (Behçetoğlu,1991:5)
Fatih nüshası istinsah tarihi belli olmamakla birlikte, yazı karakteri, imla ve kağıt
özellikleri yönüyle 15. y.y özelliğini göstermektedir. Huruf-u Hece usulüne göre tertip
edilen bu eser, her yönüyle 15. y.y özellikleri arz etmektedir. Huruf-u Hece usulüne
göre tertip edilen bu eser, bilinen Yunus Emre Divanlarının en iyisidir, ancak istinsah
edeni bilinmemektedir.
2-Nuruosmaniye Nüshası: Nuruosmaniye Kütüphanesi 4904 numarada
kayıtlıdır. 315 yapraktan müteşekkildir ve içerisinde 219 adet şiir bulunmaktadır.
İstinsah tarihi H.940, M.1534 dür.
3-Yahya Efendi Nüshası: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Hahmud Efendi
bölümünde 3480 numarada kayıtlıdır.107 yapraktan oluşan bu Divan'da 302 şiir yer
almaktadır. 16.y.y.da istinsah edilmiştir.
4- Karaman Nüshası: Karaman nüshası olarak bilinen bu nüsha Merhum Baha
Kayserilioğlu'nun elindeki nüshadır.
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5-Balıkesir Nüshası:Bu nüsha Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 451 numarada
kayıtlıdır.
6-Niyazı Mısri nüshası: Topkapı Sarayı Müzesi,Hazine Kütüphanesinde 303
numarada kayıtlıdır. Şerh-i Gazel-i Yunus Emre adlı bu nüsha H.1127 tarihinde istinsah
edilmiş olup, 16 yapraktan oluşmuş ve nesih yazı ile yazılmıştır.
7-Bursa Nüshası: Bursa İl Halk Kütüphanesi Eski eserler bölümünde 882
numarada kayıtlıdır. Nesih yazı ile yazılmış olan bu nüshada 120 şiir bulunmaktadır ve
53 yapraktan oluşmuştur.
Risalet-ün Nushiyye (Öğütler Kitabı): Mesnevi biçiminde aruz ölçüsü ile
yazılmıştır. 537 beyittir. Didaktik mahiyette kaleme alınmıştır. Başta 13 beyitlik bir
başlangıçtan sonra kısa bir düz yazı vardır. Arkasından destanlar gelir. Eserin baş
kısmında ateş, su, hava, toprak gibi dört unsurdan yaratılmış olan insandan ve insana
üflenen candan söz edilir. Nesirle yazılan bölümde akılla iman hakkında açıklamalar
yapılır. Eserin asıl bölümünde ruhtan, nefisten, öfke ve sabırdan, insanın çeşitli
huylarından söz edilir. Öğretici ve öğüt verici bir yapıttır.
Afyon'daki Kayıp Divan:Yunus Emre'nin kendi el yazması olduğu söylenen
divanı olduğunu biliyoruz.Bu konuda Güneyde Kültür Dergisinin Yunus Emre özel
sayısında şöyle yazmaktadır; “Hocaların hocası,merhum Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver
hocamız 1935 senesinden beri Afyonkarahisar ilini her teşriflerinde bizim fakirhaneye
şeref verirlerdi. ”Tabip Behçet” dedemizden kalan çoğu el yazması olan binlerce kitabı
elden geçirirdi. Bir gün kanepeden sevinçle sıçrayarak:”Muzaffer bu Yunus Emre'nin
kendi el yazısı ile yazdığı divanıdır. Muhammediye'nin yanına koy.Böyle kıymetli
eserler böyle ahşap binalarda zor saklanır. Sen bir çelik kasa veya dolap alacaksın.
demişlerdi. Merhum beş on sayfalık yarı çürümüş yapraklara tekrar tekrar bakıyordu.
“Ben Yunus'un el yazısı hayli divanını gördüm. Bu hiç birine benzemiyor.Divanın son
yapraklarında “…Eğri büğrü söyleme.Sonra seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir..”
satırlarını arıyordu…” (Atilla,1977:108)
Sandıklı'da Kaybolan Cönkler ve Fetva:Yunus Emre'nin Çayköyde bir Divanı
olduğunu bazı kaynaklar ifade etmektedirler. Yunus Emre'nin Sandıklı'da olduğunu
savunan Milli Şair Osman Atilla,”Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin Mezarları ve
Kaybolan Cönkler “ isimli bildirisinde konuyla ilgili şunları söylemektedir.” 1965
Yılında Çay köye gittiğinde köy sakinlerinden;”Bundan 50 yıl kadar önce köye bir
misafir geldiğini, gelenek görenek gereğince bu misafirin köy odasında ağırlanarak
ikram gördüğünü, ifadelerine göre “ehli dil ve bir kişi olduğunu (Tahminimiz bu kişi
edebiyat tarihçisi olacak) bu zatın köy odasındaki cönkleri bir hafta kadar okuyup
incelediğini söylediler. Hafta sonunda bu kişinin,sabahın erken saatlerinde, tan yeri
ağarmak üzere iken , misafir edildiği köy odasını ansızın terk ettiğini ve okuduğu
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cönkleri alıp gittiğini acı acı ifade ettiler. Büyük bir olasılıkla bu cönkler Divanın
tamamı idi.” Yine Osman Attila'nın mahallinde yaptığı araştırmalar sonucu Sandıklı'da
Yunus Emre hakkında yazılmış bir fermandan bahsetmektedir. (Topbaş,1991:20)
Attillla, “Sandıklı'lı hemşehriler, Yunus Emre'ye ait deri üstüne yazılmış bir fetvayı da,
Sandıklı'dan ayrılan bir hemşehrinin alıp gittiğini söylediler. Kişi ortada
yok,görüşemedim.Eskişehir'e yerleştiğini naklettiler..” Demektedir.
Yunus Emre'nin Mezarları:Yunus Emre'nin Anadolu'da pek çok mezarı,
türbesi ve makamı vardır. Bunların çoğu halk rivayetleri arasında söylene gelmiş,
sağlam bir belgeye dayanmayan mnenkıbelerdir. Yunus Emre'den yüzyıllar sonra
yazılmış bazı kitaplardaki verilen bilgilerde halk söylentilerine dayandığı için geçerli
değildir. Yunus Emre'ye ait olduğu bildirilen bazı arşiv belgelerindeki olaylar,yer
isimleri,kişiler ve tarihler arasındaki uyumlar iyi incelenmediği için yanlış
yönlendirilmiştir.
1-Sandıklı –Çay köy(Yunus Emre Mahalesi) (Şekil:6-7)
2-Karaman-Yunus Emre Camisinin Avlusunda Şeyhi Tapduk Emre'nin yanında
3-Afyonkarahisar-Döver'de
4-Bursa'da
5-Eskişehir,Mihalcık ilçesine
bağlı Sarıköy Yunus Emre)
6-Erzurum-Palandöken-Tuzcu
Köyü
7-Aksaray'da
8-Ordu-Ünye-Sivas
Üzerinde
9-Bandırma'da
10-Isparta -Keçiborlu-Busta Köyünde
11-Kula Salihli Arasında bulunan Emre Sultan Köyünde
12-Bolu'da
13-Kütahya-Sakarya Suyunun birleştiği yerde
14-Kocabaş Köyünde
15-Isparta-Eğirdir'de
1 6-İzmir-Tire'de
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17-Kırşehir'de
18-Manisa-Kula'da
19- Sivas'ta.
Ayrıca Azerbaycan'da 3üç ayrı yerde de kabri bulunmaktadır.
BAŞKA YUNUSLAR
Türk edebiyatını incelediğimizde birbirinden farklı, aynı tarzda şiirleri bulunan
başka Yunuslarında olduğunu
görüyoruz.
(Köprülü,1984:290)
Bu
Yunuslardan ikisinin kimliği
belli değildir. Birincisi mahlas
olarak da Aşık Yunus’u
kullanan, bazen de kendisini
“Yunus”, “Derviş Yunus” ve
“Yunus Emrem” diye anan
XV.Yüzyılda yaşamış
bir
şairdir. Halveti tarikatının
Nurbahşi koluna mensup
olduğu ve 1439-1440 yıllarında veya bundan bir müddet sonra öldüğü sanılan bu şair
meşhur veli Emir Sultan Hazretlerini övmekte, Yunus Emre’den de saygıyla
bahsetmektedir. Bursa’da Yunus Emre’ye atfedilen mezarın bu Yunus Emre’ye ait
olduğu görüşü çoğunluktadır. “Şol Cennetin ırmakları,Adı güzel kendi güzel
Muhammed” gibi şiirlerin bu zata ait olduğu sanılmaktadır.
Bir başka Yunus ise Said Emre’dir. Asıl adı Molla Sadeddin olan Said Emre, 13.
yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında yaşamış, Aksaraylı bir âlimdi.Hacı Bektaş-ı Velî‟nin
“Makâlât” adlı eserini Arapçadan Türkçeye çevirir. Hacı Bektaş-ı Velî, ona Yunus
Emre tarzında şiir söylemesinden dolayı, “Said Emre’ adını vermiştir. Osmanlı Arşiv
Belgelerine göre, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said Emre adına bir
vakıf, zâviye ve mezar bulunmaktadır.Said Emre, Hacım Sultan’a bağlı bir sûfî olarak,
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde zâviyesini o dönemde kurmuş
olmalıdır.( VGMA 1755, HD. 1110/ 94; Evkâf Nezâreti Bütçesi (ENB), 1327: 187)
Raif Yelkenci‟nin 14. yüzyıla ait olduğu sanılan Yunus Emre Divanı’nda
da,Yunus’un şiirleri arasında Said mahlaslı üç şiir daha vardır. Bu şiirlerden ikisi aynı
zamanda, Prof. Ritter nüshasında bulunan Said Emre’ye ait olduğu sanılan şiirlerin
arasında da bulunmaktadır. Şu halde, Said Emre 13. yüzyılın sonu, 14. Yüzyılın başında
yaşamış, Hacı Bektaş-ı Velî’nin yanında yetişmiş, Hacı Bektaş-ı Velî’den sonra, onun
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halîfelerinden Hacım Sultan’a intisâb etmiş,Yunus’un en yakın takipçisi sûfî bir şâirdir.
( Köprülü, 1927: 302; 2003: 362)
YUNUS EMRE TÜRBELERİ
Bu güne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre diye gösterilen yerlerin
çoğunda mezar bile olmadığı
ortaya çıkmıştır. Yine iddia
edilen mezarların çoğunda
Yunus Emre’den sonra yaşamış
isim benzerliği olan Yunus
Emreler olduğu görülmüştür.
(Gökdemir,1993) Bu güne
kadar yapılan araştırmalarda
Yunus Emre’nin türbesi konusu
iki
yerde
yoğunlaşmıştır.
Günümüzde bu iki yerde
bulunan
Yunus
Emre’ye
atfedilen mezarların bizim
Yunus’a ait olmadığı anlaşılmıştır.
Eskişehir Sarıköydeki Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre konusunda son yıllarda
yapılan araştırmalar sonucu Yunus Emre’yi
Eskişehir, Sarköy’de arayanların ileri
sürdükleri fikirlerin, bilgilerin hayali olduğu
ortaya çıkmıştır. Yunus Emre’yi Eskişehir’e
götürmek isteyenlerin sundukları belgeler
incelendiğinde bizim kasdettiğimiz Yunus
Emre olmadığı görülmektedir. Bu görüşü
savunan Sivrihisarlı Baba Yusuf (Ö.1511)
Yunus Emre’yi görülen bir rüya üzerine
Eskişehirli yapmıştır. Yunus Emre’nin
Sarıköyde olduğunu iddia eden belgeler
incelendiğinde burada yatan kişinin Sarıköyde
çiftliği olan Yunus Emir bey olduğu
görülecektir. (Ankara Kuyudu Kadime Arşivi
Nr.580 s.191) Bu belgelerden bir tanesini
aşağıda sunuyorum. (Şekil-8)
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Sarıköydeki çiftliğini zaviyesine vakfeden Yunus Emir bey Kanuni zamanında
(1518)yapılan yazımı. Bunun Yunus Emir bey evlatları elinde de 1144/1731 tarihli ve
tastikli bir sureti vardır. (Kunter,1978:98)
Ayrıca bu konuda ileri sürülen belgelerde tarih, yer ve kişi isimleri tutarsızdır.
Yine Yunus Emre’nin
Eskişehir
Sarıköyde
olduğunu iddia edenlerin
sundukları aşağıdaki belge
incelendiği zaman burada
yatan kişinin Yunus Emre
değil, Emrullah Yunus
Sami
olduğu
görülecektir.(Şekil-9)
Yunus
Emre’yi
sahiplenme ve Yunus
Emre’nin
yalnızca
kendilerinde
olduğunu
iddia eden Eskişehir bu konuda yaptığı yayınlarla Yunus’u tekelleştirme yoluna
gitmişler ve en nihayetinde ortaya sürdükleri belgeler zamanla çürümüştür.
(Kaya,1991:32) Yunus Emre’nin nasıl Eskişehirli yapıldığına dair en önemli bilgiyi
İ.Hakkı Konyalı’dan öğreniyoruz. İ.Hakkı Konyalı hocanın bir röportajında
söylediklerini Yunus Emre’nin gayri meşru yollarla nasıl Eskişehir’e mal edildiğinin bir
ibret vesikası olarak olduğu gibi alıyorum. Röportaj Türk Edebiyatı dergisinin Kasım
1989 tarihli Yunus Emre Özel Sayısında yayınlanmıştır.
İ.Hakkı Konyalı: “Eskişehirliler takdire şayan bir çalışma ile şehirlerine meşhur
adamlar ve abideler bulma gayretine düştüler. İçlerinde yüksek tahsil öğretmenleri,
Turizm derneği başkanı ve üyelerinin bulunduğu bir heyet ile bana geldiler. “Yunus’u
Sarıköylü yap hoca” teklifinde bulundular.Eskişehir’e çağırdılar. Sarıköyün adını
Yunus Emre’ye değiştirdiler. Yunanlılar tarafından öldürülen ve bir hasır içinde topluca
gömülen şehitlerin başları arasında en büyüğünü aradılar. “İşte Yunus Emre budur
dediler.” Bir türbe ve çeşme yaptılar.” Görüldüğü gibi asılsız belge ve rivayetlerle
Yunus Emre Eskişehirli yapılmıştır.
Karamandaki Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre’nin mezarının Karamanda olduğunu savunanların öne sürdükleri
belgeler incelendiğinde buradaki Yunus’unda bizim kasdettiğimiz Yunus Emre
olmadığı görülmektedir.
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1.Burhan Toprak, BOA.H.1175/M.1762 tarihli belgede Karamanda Kirişçi Baba
zaviyesi (Medine-i Larende de medfun ve merhum ve mağfur ileh Yunus Emrem
zaviyesi’nin) mütevellisi Seyyid Ali’nin ölümü ve oğlunun bulunmaması dolayısıyla
yerine Sofuzade İsmail’in halife tayini için Karaman kadısına yazılmıştır.” Bu vesikaya
göre cami Kirişçi Baba Camisi ve zaviyesidir. Yunus Emre kitap çalışmamız için
Araştırmacı Dr. Muharrem Bayar ile birlikte H.918/M.1512 tarihli vakfiyesini
inceledik. Söylenildiği gibi Yunus Emre ismi geçmemektedir.Vakfiyede geçen
“Larende’de vaki Yunus Emrem Türbe-i şerefesinin zeytin yağı bahası olarak on iki
günde tahsisatı” cümlesi Yunus Emre’yi Karaman’a götürmez.
2.Konya kadısına Şeyh Hasan Nesip Efendi tarafından H.918/M.1512 tarihinde
düzenlenen vakfiye namede geçen şahitler arasında “Şeyh Yunus Babaelmaruf postnişi
Kirişçi baba” isimleri geçmektedir. Şeyh Yunus Baba ismindeki tekkenin postnişi şeyhi
öldükten sonra caminin bitişiğindeki tekkenin haziresine gömülmüştür. Bu mezardaki
Yunus Baba zamanla halkın belleğinde Yunus Emrem olarak değişir. Araştırmacılar
vesikalardaki Yunus Baba isminden hareketle Yunus Emre’yi Karaman’a
götürmüşlerdir.
3.Abdülbaki Gölpınarlı, Kirişci Baba camisinin Şeyh Hüseyinoğlu Kirişçi Baba
denen birisi tarafından cami ve zaviye olarak yapıldığını söyler. Caminin haziresindeki
mezarın birisi Kirişçi Baba Tekkesi şeyhi Karamanlı Katipzade Yunus’a aittir. Diğeri
ise cami ve tekkenin banisi Kirişçi Baba’ya aittir. (Gölpınarlı,1991:32)
Yunus Emre’nin Eskişehir ve Karamanda olduğuna dair elliden fazla belgeyi
inceledik. Hiç birisinin bizim Yunus Emre’ye ait olmadığını gördük.
SANDIKLIDAKİ TÜRBESİ VE BELGELER

Yunus Emre konusunda araştırma yapanların, araştırmalarını Eskişehir ve
Karaman üzerinde yoğunlaştırmışlar,ama bir sonuca varamamışlardır. Yunus Emre'yi
Sandıklıya götüren belge ve bilgiler: Bu belgelerden en önemlisi elbette ki mürşit
şeceresidir.Bu mürşitler zincirinin Sandıklıda olması,Yunus Emre'nin Sandıklılı
olduğunu gösterir.Yunus Emre'nin mürşitler zinciri Sandıklı dışında hiçbir yerde
yoktur.
Yunus Emre’nin Sandıklı’da olduğunu gösteren Başbakanlık Osmanlı Arşiv
Belgeleri
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1- Lami Çelebi Nefahatü'l-Üns
isimli eserinde Yunus Emre'nin türbesinin
İki çayın birleştiği yerin kurbunda yatır
diyerek Sandıklı'da olduğunu söyler.
(Şekil-10)
2-Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün
1327/1911 tarihli bütçe cetvelinde : “1327
senesi kura-yı mevkufe aşar bedelatı
sülüsanı olan 530 guruş 26 paranın tevkifi
ve sülüsü olan 265 kuruş 14 paranın itası
mukar-rredir.” Sandıklı Çayköy'deki
Yunus Emre Zaviyesine aittir.” İfadeleri
yer almaktadır. (Hüdavendiğar Vilayeti,
Karhi-sar-ı Sahib Sancağı,nr.522. s.273)
3-BOA-Evkaf Defteri,11426 Vakf-ı
Zaviye-i Yunus Emre der karye-i Çay tabi
Sanduklu :Sandıklı Kazasına bağlı
Çayköy’de Yunus Emre Zaviyesi Vakfına
Mütevellisi Mustafa Oğlu Halit’in maaşı
günlük yarım akçe olduğu ve vakfa ait arazi gelirleri ile giderleri hesap edilmiştir.(Şekil11)
4- BOA/Evkaf Defteri.14849 Hacı Köy Yunus Emre Zaviyesi Belgesi: Sandıklı
Kazası ,Hacı Köyde bulunan Yunus Emre Zaviyesi Vakfı Mutasarrıfı Seyit Mustafa ile
Seyit Halit ile görülen hesap dökümü.Belgede vakfa ait arazi gelirleri ile vakıf
görevlilerine verilen maaşlar ve giderler kaydedilmiştir. (Şekil-12)
5-BOA/Evkaf Defteri.19387 Hacı Köy Yunus Emrem Zaviyesi Belgesi/H.1280M.1866: Padişaha ait Vakıf Bakanlığına tabi,Afyonkarahisar Sancağı Sandıklı
Kazasında bulunan Hacı Köy’de Yunus Emrem Zaviyesi Vakfının Miladi 1865 yılı
Mart ayı başından Şubat ayı sonuna kadar ki takvim yılına ait Zaviye Mütevellisi
Rahmetullah ile görülen hesap dökümüdür.Hesap dökümünde gelir ve gider miktarları
kuruş ile gösterilmiştir.(Şekil-13)
6- BOA/Evkaf Defteri .19387 Hacı Köy Yunus Emre Zaviyesi Belgesi/H.1281M.1867: Padişaha ait Vakıf Bakanlığına tabi,Afyonkarahisar Sancağı Sandıklı
Kazasında bulunan Hacı Köy’de Yunus Emrem Zaviyesi Vakfının Miladi 1866 yılı
Mart ayı başından Şubay ayı sonuna kadar ki takvim yılına ait Zaviye Mütevellisi
Rahmetullah ile görülen hesap dökümüdür.Hesap dökümünde gelir ve gider miktarları
kuruş ile gösterilmiştir.(Şekil-14)
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7-BOA/Evkaf Defteri .14849 Yunus Emre
Vakfı Belgesi :H.1269-M.1854 Yılına ait olan
belgede Yunus Emre Zaviyesi Vakfına ait gelir
olarak
113
Akçe
30
kuruş
olarak
belirtilmektedir.Aynı belgede ilçemizde bulunan o
dönemdeki diğer zaviyelerin gelir durumları da
gösterilmiştir. (Şekil-15)
8-1880 Tarihli Osmanlı Salnamesi:1880
tarihli Hüdavendigar Salnamesinde Sandıklı
Çayköy'de Yunus Emre metfundur ve genel
ziyaretgahlar arasındadır.” Yazılıdır. (HVS
(1296/1880 s.473) (Şekil-16)
Sandıklı Çay köy (Emrem Sultan köyü) de ki
Tapduk Emre'nin Türbesi bir zaviye niteliğindedir.
1885 tarihli Afyonkarahisar Salnamelerinde
konuyla ilgili şöyle bahsedilmektedir; “ Afyon'a
bağlı Sandıklı kazasında yaya olarak yarım saat mesafede Çayköy adlı bir karye vardır.

Bu karyenin Güney doğusunda yazları kuruyan iki çay akar.Bu iki çayın birleşip yarım
ada yaptıkları yerde bir mezar vardır ki halk tarafından Yunus Emre'ye izafe
edilmektedir .Bunun batı tarafında 150 metre uzaklıkta bir mezar daha vardır ki bununda
Yunus'un Şeyhi Emre'm e ait olduğu söyleniyor.” Osmanlı Salnemesinin 1885 (Hicri:
1302) tarihli cildinde Yunus ve Hocası Tapduk Emre bu şekilde bahsedilmektedir.
(Belge-7) Salname bulunacak)
Yunus Emre Zaviyesinden yola çıkarak,Yunus
Emre’nin bir şair olmasının yanında bir şeyh ve ileri derecede bir alim olduğunun
önemli bir göstergesidir. (Köprülü,1984:273-274)
Çayköy’de Yunus Emre Vakfı: Padişah Sultan I. Abdülhamit Han’ın Sandıklı
Çayköy’ deki Yunus Emre Zaviyesine tahsis ettiği H.1194/M.1780 tarihli vakıf kaydını
içermektedir.(Şekil-17)
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“Veche Tahrir hurufu oldur ki: İşbu bin yüz doksan dört senesi Berat-ı Alişanım
ile mutasarrıf olduğumuz zu‘amatımız kullarından olub Çay nam karye dahilinde Taş
Gediği dimek ile ma‘ruf nam muvzu‘aları on bir dönüm miktarı tarla bir tarafı Ağcık
Dere el-Hac Halil tarlasına muttasıl bir taraf Yunus oğlu Yunus tarlasına muttasıl ve
tarafeyn tarik-i ‘amm ile muhdud ve mümtaz olan tarlanın mutasarrıf kadim Hamamcı
Hacı Ahmet oğlu Mehmet işbu daire-i temesük Hacı Rahmetullah Ağa’ya beyi‘ ve
tasarruf ve tefviz ol dahi tefviz ve kabul idecek bizden isteriz taleb etdikde biz dahi
kanuni ba şehadet üzere resim beyanı olub zabt ve zir Hacı Ağa’ya işbu mühür temlik
o yerler tarafımızda tarafı aherden müdehale olunmaya vakt-i hacatda ibraz olundu.”
YUNUSUN ŞİİRLERİNDE GEÇEN İSİMLERE GÖRE
Yunus Emre’nin mürşidler zincirini çalışmamızın Tapduk Emre bölümünde
anlatmıştık.Yunus’un mısralarında ifade ettiği bu mürşitler zincirinin Sandıklı ve
çevresinde olması,Yunus Emre’nin Sandıklılı olduğunu gösterir. Yunus Emre’nin
mürşitler zinciri Sandıklı dışında hiçbir yerde yoktur. Şiirlerinde kullandığı isimler ve
Çağdaşları
Yuınus Emre ve Seydi Balum:
“Seydi Balum ilinden
Şeker damar dilinden
Dost bahçesi yolundan
Eve dervişler geldi.”
Yunus Emre 'nin şiirleri dikkatlice incelendiğinde Seydi Balum' un adının
geçtiğini görüyoruz. Seydi Balum, kimdir? Nerede yaşamıştır? Seydi Balum diğer bir
ismiyle Balum Sultan, muhtemelen Germiyanoğullarından bir beydir.
(Timurtaş:1989:1) Yine Seydi Balum dervişlerinin zaman zaman Yunus Emre 'ye
uğradıklarını ,sohbetlerinde bulunduklarını biliyoruz. Ahmet Kabaklı Yunus Emre
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isimli kitabında, Seydi Balum dervişlerinin zaman zaman Yunus Emre’ye uğradıklarını
ifade etmektedir. (Kabaklı:1991)
Seydi Balum'un Yunus'un çağdaşı olup
Germiyanoğullan'ndan bir prens olduğunu da söyleyenler bulunmaktadır.
(Öztelli,1977&Timurtaş,1980) Cahit Öztelli,Yunus Emre isimli kitabında Seydi
Balum’un Yunus’un çağdaşı olduğunu ve Germiyanoğullarından bir prens olduğunu
savunmaktadır. Sandıklı kazasını ilim-irfan merkezi haline getiren Yakup Çelebi’nin
Sandıklı’yı sık sık ziyaret ettiğini, devrinde ilçemizde bir hamam ve kaleyi tamir
ettirmiş olduğunu kale kitabelerinden anlamaktayız. Bu Germiyan Beyi 1.Yakup
Çelebi, Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği Seydi Balum, yani Seydi Sultandır. 1.
Yakup Bey'in mezarı Şuhut ilçesi güneyinde bulunan Ulupınar köyündedir. Ulupınar
Köyünün bu türbe için vakfedilmiş olması sebebiyle köyün adı Seydi Sultan olmuştur..
Seydi Sultan koyü halkı sonraları komşu köy olan Halvaç Köyüne göçmüşlerdir. Şimdi
köyün yerinde Seydi Sultan'ın Türbesinden başka bina kalmamıştır. (Gönçer,1971)
1.Yakup Çelebi yaklaşık olarak miladi 1243 yılında vefat etmiştir.Yakup Çelebi,
Mevlana 'nın torunu Muttahare Hanımın oğludur. Bahsettiklerimizden de anlaşılacağı
üzere, Seydi Balum' un türbesi takriben ilçemize 15 -20 kilometre mesafededir.
Müridlerinin Yunus Emre'yi sık sık ziyaretlerinden,kabrinin Sandıklı ilçemizde
olduğunu,kuvvetle muhtemel kılmaktadır.
Yunus Emre ve Molla
Kasım: 15. Yüzyılda Fatih
Sultan
Mehmet
Han
zamanında
yaşayan
kumandanlardan olup, kendisi
Sofi Kasım, Molla Kasım,
diye
anılmaktadır.
Fatih
Sultan Mehmet hakkında
kendisine
verilen
yanlış
bilgiler
neticesinde
,Abdürrahim Mısri'yi Afyo'n a
sürgün
olarak
gönderdi.
Afyon'da halkın Abdürrahim'e
karşı gösterdigi sevgi ve saygı
aynı
zamanda
etrafında
binlerce müridin toplanması Osmanlı padişahını şüphelendirmiştir. Fatih Sultan
Mehmet Abdürrahim Mısri'yi kontrol altında bulundurmak için güvendiği vezirlerinden
bazılarını Afyon Mutasarrıfı veya- askeri komutan olarak tayin etti .İşte bu
mutasarrıflardan biriside Kasım Paşadır. (Yazıcıoğlu,1991:25) Molla Kasım Afyon'da
mutasarrıflık yaparken Sandıklı'da, Yunus Emre'nin Divanını ele geçirir. Yunus Emre
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Divanını incelemeye başlar. Zahiri ilimler bilgisi iyi olan Molla Kasım, Batini
bilgilerden haberi yoktur. Tasavvufi terimleri bilmiyordu.Yunus Emre'nin şiirlerini
inceleyip Tasavvufi şiirlerini beğenmeyerek bir kısmını yakmış,bir kısmını da suya
atmıştı. Fakat eline şu şiiri geçmiş okumaya başlamıştı;
“Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sıygaya çeker
Bir Molla Kasım gelir”
Nitekim gelmişti de yıllar sonra. Yazdığı üç bin şiirin toplandığı “divan”ı
okumuştu. Molla Kasım deyişlerden binini “şeriata uygun değil” diyerek suya atmış,bin
tanesini de ateşte yakmıştı. İkinbin birinci şiirde kendi ismini görünce şaşa kalmıştı.
Aklı başına gelen Molla Kasım divanı öpüpbaşına koymuş, Yunus'un kerametine
inanmıştı. O da anlamıştı ki; Yunus, yüzlerce yıl geriden kendisini irşad ediyordu.
Yunus seneler önceden Molla Kasım'a ismiyle sesleniyor, kendisinden heberdar
olduğunu ifade ediyordu. Molla Kasım o günden itibaren Tasavvufa ilgi duymus,
böylece Tasavvufi şiirler bakımından ikinci Yunus Emre sayılan Mısri Sultan şiirlerini
(Vahdetname) isimli kitabında toplamıştır. Kabri Afyonkarahisar Mısri Camii'nin
yanındadır. (Şekil-18)
Yunus Emre ve Karaca Ahmet Sultan : Karaca Ahmet Sultan alperenlerdendir.
Horasan’dan geldiği söylenilmektedir. Kaynaklar, Karaca Ahmet’i Hacı Bektaş’la
çağdaş gösterirler. Evliya Çelebi, Horasan erenlerinden olarak nitelediği Karaca
Ahmet’in 1262(H. 660)’de öldüğünü belirtir.
Aşıkpaşazade “Şeyh Taptuk,Yunus Emre,Ahi Evren,Karaca Ahmet adındaki
Veliler Orhangazi döneminde yaşamış,Sultan Murat Hüdaverdiğar zamanında
ölmüşlerdir.” demektedir. (Bayar,1991:65)
Karaca Ahmet Sultan ile Yunus Emre’nin ilişkisine gelince; Büyük mücahit, usta
hekim ve mutasavvıf Karaca Ahmet Sultanı metheden ,halk tarafından asırlarca
söylenen Karaca Ahmet ilahisinin,kim tarafından yazıldığı veya söylendiği
bilinmemekteydi. Sayın Fikri Yazıcıoğlu Özel kütüphanesindeki bir cönkte bu ilahinin
Yunus Emre tarafından söylendiğini tespit etmiştir. (Yazıcıoğlu,1991:25) Genellikle
Afyonkarahisar ve çevresinde söylenen bu ilahi şöyledir;
Karaca Ahmet gürbüz veli
Akıllanır varan deli
Hem asildir Pir hem neslidir
Akılda kamil usuldur.
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Sultan Karaca Ahmet sultan
Eşref zade kamil insan
Karaca Ahmet ulu veli
Karşısında Hayran Balı
Esma okur Hakkın kulu…”
Eşrefzade kamil insan
Dervişleri giyer aba
Anlar geze tekke türbe
Üstümüzde gözcü Baba
Eşrefzade kamil insan
Dervişleri saf saf olur
Dertli olana derman bulur
Düşmüşlerin elin alır
Eşrefzade kamil insan.
Şimdi güzel vaktindedir
Evliyalar tahtındadır
Her kul, görmek cehdindedir
Eşrefzade kamil insan.
Aşık Yunus çekme gussa
Armağanın var mı dosta?
Var erenlerden himmet iste
Eşref zade kamil insan
YUNUS EMRE VE HAYRANBALI
Kara Ahmet ulu vela
Karşısında Hayran Balı
Esma okur Hakkın kulu…”
Yunus Emre’nin şiirlerinde bahsettiği bir başka isimde Hayran Balı (Balım
Sultan) dır. 13.yüzyıl sonu veya 14.yüzyıl başı buraya geldiği söylenmektedir. Karaca
Ahmet Sultanın arkadaşı ve zamanın usta hekimlerinden olan Hayran Balı’nın türbesi
Afyonkarahisar ilinin Kayıhan (Tekke Kayren) Köyündedir. Usta bir Hekim olan
Hayran Balı, gözde ve vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen sulu çıbanları tedavi
eden bir hekimdir. Balım Sultan’ın türbesi de Sandıklı’yı yakın sayılabilecek bir
mesafededir.
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Yunus Emre ve Gözcü Baba: Yunus Emre’nin mısralarında belirttiği Gözcü
Baba Sandıklı evliyalarından olup mezarı Sandıklı’nın sırtını yasladığı Kumalar
dağındadır.
Şeyh Hamza: Yunus Emre ve Hocası Tapduk Emre'nin Sandıklı'da olduğunu
asırlar öncesinden uzunca yazdığı bir manzume ile dile getiren Şeyh Hamza 15. Yüzyıl
şairlerindendir. Mezarı Sandıklı Merkezde bulunan Muradin Külliyesinden günümüze
ulaşan Türbe kısmının girişinde bulunmaktadır. Şeyh Hamza’nın manzumesinin 15.ve
19.Mısralarında Yunus Emre'nin kabri ile ilgili kesin bir tespiti vardır. İfade edilir ki;
Çayköyüdür iki dere arası
Yunus Emre'dir O'nun aşinası
Gel sorarsan Tapduk Emre
O'durHocalar Hocası
Çay köyündedir evliyalar otağı
Ne güzel yaratmış buraları Hüdası
Velilerden biri canım Yunus'tur
İkincisi Tapduk Emrem hocası...»
ARAŞTIRMACILARA GÖRE YUNUS EMRE VE SANDIKLI
Sandıklı’da Yunus Emre ile ilgili ilk ciddi çalışmalar 1969 yılında Mustafa Özer
tarafından yapılmıştır.Özer’in araştırmaları Afyonkarahisar’da yayınlanan Türkeli
Gazetesinde tefrika edilmiştir. (Özer,1970)
Bunu İstanbul Gazetelerinden Bizim Anadolu ve Gün Gazeteleri takip etmiştir.
Bu yayınlar o dönemde günümüzdeki kadar belgeye dayalı olmasa da büyük yankı
uyandırmış olacak ki 1970 yılında Çayköy Belediye Meclisi kararıyla Sandıklı’ya
mahalle olarak bağlanarak Yunus Emre Mahallesi adını almıştır.(Sandıklı Sesi Gaz.4
Mart 1985 :4)
Eski Hatay Devleti Milli Eğitim Bakanı Zekeriya Gökaytaç, “Yunus’un Sandıklı
ilçesinde Çayköyde yattığınıTapduk Emre yatırının da orada bulunmasını,yakınlarında
ise su bulunuşunu” delil göstermektedir. (Gökaytaç,1991:35)
Değerli araştırmacı Fikri Yazıcıoğlu yaptığı çalışmalarla Yunus’un Sandıklılı
olduğunu savunmuş ve çeşitli bilimsel toplantılarda ve konferanslarda bildiriler
sunmuştur. (Yazıcıoğlu,1991:63)
Çay köyde incelemeler yapan Süleyman GÖNÇER, “H.1327/M.1911
bütçelerinde Sandıklı’da Yunus Emre Vakfına ait kayıtlar bulmuştur. Aynı bütçe
kitabında Hüdavendigar Vilayeti Karahisar Sancağı partisinde 465 sıra numarasında
kayıtlı bir Şeyh Yunus Vakfı vardır.” Diyor. (Gönçer,1991) Konuyla ilgili geniş çaplı
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bir araştırma yapan Prof.Dr. Güzdüz Akıncı, Şeyh Yunus Vakfına ait olarak şunları
söylemektedir;
“Mülga Evkaf Nezaretinin 558 sayfalık bir kitap halinde tabedilmiş olan
1327(1911) yılı bütçe kanununa merbut (1327 senesi Kura-yı mevkute a’şar bedalatını
gösteren cetvel) de Sandıklı’da Yunus Vakfı” diye bir kayıt bulduk. Ma’mur, mürtezikası
ve vakfı olmayanlar katagorisine dahil olan bu vakfın 796 kuruşluk bir a’şarbedeli
mevcut olduğu, bunun sülüsanı olan 265 kuruş 14 paranın itası mukerrer olduğu
yazılıdır”.” Şeklinde ilgili bütçe kanunundaki bilgilere yer vermiştir.(Akıncı,1938)
A.Mahir Erkmen, “Sandıklı’da Yunus Emre Zaviyesi” isimli çalışmasında ise;
“Namun zevdarların iş bu 61 senesine mahsup hasılatı muhasebesi rüyet olunduğunu
mebeyyin iş bu ilmü haber tahrir ve yedi merkumlara ita olunmuştur. 27.Sene.61.”
Yine Erkmen tarafından açıklanan bir başka belgede ise “Çayköyünde Yunus
Emre’nin ziyaretçilerini beyan eder” başlığı altında dört semtte 160 dönüm tarlaların
kimlerin tasarrufunda olduğu” yazılıdır.
Abdülbaki Gölpınarlı’da Yunus Emre ve Tasavvuf adlı kitabında 1963 yılında
neşredilen “Yunus Emre’nin Yattığı Yer” isimli genelgede Sadettin Nüzhet’in bu
mezarı ziyaret ettiğini söylemektedir. (Gölpınarlı,2005)
Sürekli yazılarıyla Yunus Emre’nin Sandıklı’da olduğunu iddia edenlerin başında
Osman Attila gelmektedir. 10-12 Haziran 1977 tarihinde Konyada düzenlenen, “Uluslar
arası Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili
Semineri”nde sunduğu, Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin Afyondaki mezarları ve
Kaybolan Cönkler” başlıklı bildirisinde Yunus’un Sandıklı’da medfun bulunduğunu
ispatlamaya çalışmıştır. Yine bir başka makalesinde, Sandıklı Tapu Sicilleri üzerinde
bir araştırma yapmakta olduğunu söylemiş fakat araştırmasını bitirmeye ömrü
yetmemiştir. (Atilla,1967:3)Daha sonra Yalçın Karataş tarafından yapılan çalışmada
Osman Attila’nın bahsettiği Tapu Sicil kayıtlarının bir bölümü neticelendirilmiştir.
(Karataş,2001:42)
Türk Folklor Araştırmaları Derneği Başkanlığı yapan İ.Ünver Nasrattınoğlu’da
Yunus Emre Anma etkinliklerinde sunduğu bildirileriyle Yunus Emre’nin Sandıklı’da
olduğunu savunmuştur.
Aynı konu ile ilgili araştırma yapan İrfan Görkaş çalışmasında, Horasan
Erenleri,Karaca Ahmet gibi isimlerden bahsettikten sonra
Yunus Emre’nin
Afyonkarahisarlı olduğunu iki önemli temel unsura bağlamaktadır.Görkaş,”Yunus
Emre’nin Afyonkarahisarlı oluşu iki temele dayanır. Birincisi mezarı, makamı itibari
iledir.Buna göre Yunus Emre’nin mezarı Sandıklı’dadır. (Görkaş,2000:13)
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Yunus Emre’nin mezarının Sandıklı’da olduğunu savunan ve bu konuda
araştırmalar yapan, Eski Diyanet İşleri Başkanı A.Rıza Hakses (Sandıklı Sesi
Gaz.1Aralık1986), Nezihe Aras,Bedii Şensuvaroğlu (Tercuman Gaz.7 Ekim 1968),
Fethi Eren,Sadettin Nüshet’in yanı sıra son yıllarda Mustafa Özer, Hüseyin
Hüsrevoğlu,Ali Özeski, (Komisyon,2010) Emekli Eğitimci ve Sandıklı Belediye eski
Osman SEYMAN,Dr. Muharrem Bayar ve şahsım tarafından Yunus Emre’nin
Sandıklı’da olduğuna dair belgeye dayalı çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.
SONUÇ
Yunus Emre’nin nereli olduğu konusu günümüzde hale cevap bekleyen bir
sorudur. Sandıklı olarak son yıllarda belgeye dayalı yapılan araştırmalar Yunus
Emre’nin ve hocası Tapduk Emre’nin Sandıklı’da olduğuna işaret etmektedir. Yunus
Emre’nin paylaşılamaması ise onun manevi büyüklüğündendir. Yunus’un ifadesi ile
“Sevgi paylaşıldıkça çoğalır.” İfadesinden yola çıkarak Tapduk Emre ve Hocası Yunus
Emre’nin mezarlarının Sandıklı’da olduğunu belgeler bize göstermektedir. Şahsım
adına asıl meselenin, Yunus’un nerede olduğu değil, bizlerin Yunus Emre’nin neresinde
olduğumuz olduğunu düşünüyor, şair dostum Yalçın Karataş’ın bir dörtlüğü ile
hepinize saygılar sunuyorum.
“Tüm gönüller onun yurdu
Tapduk’la dolandı durdu
Sandıklı’da Mekan kurdu
Yunus Hakkın Yunus’udur.”
KAYNAKLAR
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AZİZ ABERKİOS ya da ‘İKTİSATÇI’ ABERKİOS*
İrfan Kalaycı
Doç. Dr., İnönü Üniveristesi İİBF İktisat Bl.
(irfan.kalayci@inonu.edu.tr)
ÖZET
Aberkios, Sandıklı ilçesi ile özdeşleşmiş bir azizdir. Arkeolojik bulgulara göre, Latince
adıyla Abercius ya da Avercius, İ.S.2.yy.da (Sandıklı ve Pamukkale’yi kapsayan)
Hierapolis’te yaşamış bir Hıristiyan din önderidir. O, bu yörede inanç turizmine yol açarak
ve dolayısıyla iktisadi katma değer yaratarak, bilmeden, yüzlerce iktisadi faaliyet
yapanlarınkine eşdeğer işi tek başına yapmaktadır. Ülkemiz, halen ‘marjinal’ bir alt-sektör
görüntüsü veren fakat büyük potansiyel taşıyan inanç turizmi bakımından bir açık hava
müzesi gibidir. Azizlerin ticaret ve parayla doğrudan ilişkileri yoktur; sadece bu ilişkiler
içinde bulunan insanlara doğru yolu gösterirler, iyilik yapmayı öğütlerler. Havari Paul’la
aynı kefeye konulan ve Hıristiyan dünyası için kutsal şahsiyetlerden biri sayılan Aziz
Aberkios da bu konuda bir istisna değildir. Sandıklı ilçesi, adının çağrıştırdığı haliyle, Aziz
Aberkios gibi içinde ‘sakladığı’ medeniyetler arası temsilcileri ve tarihsel değerleri başta
Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmalıdır. Bunun için kent yönetimi hatıra pul ve altın
sikkeler çıkarmalı, ayrıca inançlı ziyaretçilere yönelik anma günleri (örneğin, bazı Kilise
kaynakları veri alınırsa, 19 Ekim) düzenleyerek yöre ekonomisine katkı sağlamalıdır.
Aberkios’un aziz hatırasının bile maddi dünyamıza manevi bir ışık olduğu düşünülürse, bu
hatıraya ev sahipliği yapan Sandıklı’nın bu düşünceyi inanç turizmini ileri bir aşamaya
taşıması için sürdürülebilir projelere dönüştürmesi beklenebilir.
Anahtar sözcükler: Aziz, Aberkius, iktisat, inanç turizmi.
Key words: Saint, Abercius, Economy, Belief Tourism.

Giriş
Azizler, tarihe geçmiş öğütleri ve örnek davranışları ile biz insanların maddi
dünyası ve ruhani dünyası arasındaki ilişkilerin kurgulanmasında, düzenlenmesinde ve
sürdürülmesinde “dinsel” katkı sağlayan öncü kimselerdir.
Aberkios da bu azizlerden biridir ve günümüz Hristiyan dünyası tarafından bazen
İsa’nın Dört Havarisi ile eşdeğerde (İsapostolos) tutulan bir azizdir. O, modern
Sandıklı’nın yakınındaki Koçhisar’da (Hieropolis) İsa’dan sonra (İS) 2.yüzyılda (yy.)
piskopos olarak yaşamış ve burada gömülmüştür. Onun mezar şiiri erken Hristiyanlık
döneminin en önemli buluntusu sayılmakta olup Hristiyani terminolojiye katkısını ve
kilise kurumunun Frigya (Phrygia) bölgesindeki gelişimini yansıtmaktadır.
*

Bu yazı, yazarın bilimsel olmaktan çok, entelektüel merakına dayanılarak kaleme alınmıştır.

194

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Aziz Aberkios, elbette formel anlamda, günümüzdeki geçerli bilimsel kodlara
göre ‘lktisatçı’ değildi(r). Kitlelere yönelik dinsel-ahlaksal öğütlerinin ve bildirgelerinin
içeriği bir parça ‘iktisadi’dir, dolayısıyla bu çıkarıma dayanılarak, burada, onun
informel iktisatçı yönü ön plana çıkarılmak ve dikkatlere sunulmak istenmiştir.
O, bu yörede inanç turizmine yol açarak ve dolayısıyla iktisadi katma değer
yaratarak, bilmeden, yüzlerce tüccar ve sanayicininkine eşdeğer işi tek başına
yapmaktadır. Ülkemiz, halen ‘marjinal’ bir alt-sektör görüntüsü veren fakat büyük
potansiyel taşıyan inanç turizmi bakımından bir açık hava müzesi gibidir. Aberkios gibi
azizlere ilişkin buluntular bu müzeyi daha da zengin hale getirmektedir.
“Aziz” Kime Denir? “Aziz Aberkios” Kimdir?
“Ben bir insanım ve insana dair
hiçbir şey bana yabancı değildir.” Chremes
Aziz, Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal erkek kişi (kadın ise, azize ya
da muazzez) demektir. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi
hayatta değilken) verilir. Hıristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı
kişiler –yine- sonradan kilise tarafından aziz ilan edilebilir. Etimolojik olarak,
Arapça kökenli ermiş anlamına gelen aziz (el-azîz) sözcüğü, günlük kullanımda sevilen
ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır (http://tr.wikipedia.org/).
Aziz sıfatı Nasıralı İsa için –İS 45-140 yılları arasında Yunanca yazılmış 27
kitaçıktan oluşan ve Yeni Anlaşma olarak da bilinen- “Yeni Ahit”te kullanılmazken;
Tarsus doğumlu Roma vatandaşı olan ve İncil’de önemli bir isim olarak geçen
“Pavlus’un (Paulus) Mektupları” (Romalılar, Korintliler, Galatyalılar, Efesliler,
Filibeliler, Koloseliler, Selanikliler, Timoteos, Titus ve Filimon’a mektuplar) ile, İsa
Mesih’ten söz eden “Vahiy kitabı”nda İsa’ya inananlar için “mukaddes” anlamında
kullanılmıştır. Ruhani dünyada zirvedeki kişi “aziz” olarak bilinir ve bu, Hıristiyanlıkta
adının başında yer alan –etnik kökene göre değişen- “Saint”, “St”, “Aya”, “Hagios”,
“Surp” ve “Mor” ön eklerinden biri ile ifade edilir (SSRF, 2013).
Azizin İslamdaki karşılığı ise “arif”tir; fakat İslamda da “aziz” sözcüğü (“Aziz
Allah”) referans alınır. Hikmet sahibi anlamına gelen aziz, oryantilist-otantik bağlamda,
kendini dünyevi nefislerden arındırarak tek Allah’ı kalbine yerleştiren “derviş” sözcüğü
ile de uyumludur. İlk dervişin, Hz. Adem olduğuna inanılmaktadır.
İslam inancına göre, takva sahibi ariftir ve arifler sadece Allah rızası için düşünür
ve çalışır. Arif, kendini herkesten aşağı bilir (İmâm-ı Rabbânî). Uzmanı olduğu bilimi
zorlanmadan uygulayan arif, kıymetli ve şerefli insan demektir. Allah’ın emir ve
yasaklarını yerine getiren aziz, getirmeyen ise rezil derecesinde görülür. Üç şey vardır
ki Müslümanları çok aziz eder: Kendisine zulüm edeni affetmek; kendisine bir şey
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vermeyene vermek, iyilikte bulunmak; ve kendisini aramayanları arayıp hallerini
sormak (Cafer-i Sâdık) (bkz. http://soz luk.ihya.org/dini-terimler/arif.html). Azizin, her
iki dindeki kesişme noktası, normal insanlar arasından çıksa da ahlaki davranmayı bir
yaşam tarzı haline getiren kişi olmasıdır.
Aziz Aberkios, Hristiyanlığın bir misyoneri ve üstün ahlakın bir sembolü olarak,
Hierapolis’te, yani Anadolu topraklarında yaşıyor iken, vaazlarında ve vaftiz
ayinlerinde insanlara putlara tapınmaktan vazgeçme ve birlik çağrısı yapmıştır.
Aberkios’un, arkeolojinin romantik döneminde yaşadığı öne sürülmektedir
(Wace, 2000). Buluntulara göre, Hıristiyanlığın vaftiz gibi şaşaalı törenlerin ve şarapla
ekmek yeme ayinlerinin Mezopotamya, Ortadoğu ve Avrupa’da yayılmasında,
misyoner gibi seyahat eden Aberkius vd. azizlerin önemli bir rolü vardır
(http://www.johnsanidopoulos.com/2012/10/the-epitaph-of-saint-abercius-of.html).
Aziz Aberkios’un yaşadığı bölge, Frigya’daki Sandıklı ovası, Hellenistik ve
Roma
döneminde
Eukarpia
Ovası
olarak
adlandırılmakta
ve
burada Eukarpia (Emirhisar), Brouzos (Karasandıklı), Hieropolis (Koçhisar),
Otrous (Yanıkören ya da Otluk) ve Stektorion (Menteş) adındaki beş kent yer
almaktaydı. Bu kentler Bizans döneminde bir birlik oluşturmuş ve yöreye (Harita 1’de)
Pentapolis (Beş Şehir) adı verilmişti.
Harita 1. Bizans Döneminde Sandıklı’yı Kapsayan Beş Şehir (Pentapolis)

Kaynak: Malay ve Tanrıver, 2010.

Pentapolis’e dahil Koçhisar’da bulunan bir mezar yazıtı parçası Aberkios’un
(Latince Abercius, Avircius, Avercius) Anadolu’da erken Hristiyanlık dönemine ait,
kilise kayıtlarına göre İS 2.yy.da bu yörede yaşamış olduğunu kanıtlamaktadır.
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Aberkios’un popüler olmasını sağlayan, 4.yy.da yaşayan (adı bilinmeyen) bir
Hierapolislinin, Roma imparatoru Marcus Aurelius döneminde (İS 161-180)
Frigya’daki Hierapolis kentinin piskoposu olan Aberkios adındaki bir Hristiyan azizinin
hayat öyküsünü ve onun yarattığı mucizeleri Latince yazdığı “Vita Abercii”
(Aberkios’un Hayatı) adlı kitaptır. Benzeri adı taşıyan bir kitap da 1912 tarihli,
Theodorus Nissen’in derlediği, Columbia Üniversitesi’nin mikrofilm kayıtlarına geçmiş
olan Yunanca bir kitaptır (Malay ve Tanrıver, 2010; Thomson, 2013).
Aziz Aberkios’un bazı mucizelerinden sözedilir. Rivayetlere göre, putları kırdığı
için eski Yunan’da tepki çeken Aberkios’un vaazını dinlemek üzere Frigella adlı kör bir
zengin kadın gelir. Bu kadın Hristiyanlığa geçtiğini açıkladığında hemen gözleri
görmeye başlar. Aberkios ve müritleri Hierapolis’in civarındaki köy ve çiftlikleri ziyaret
ettklerinde, hamamları olmadığı için köylülerin sağlık durumunun kötü olduğunu
görür. Suyu bol bir nehir olan Kludros’un (Karadirek / Hamam Çayı ?) yanındaki Agros
adlı yere geldiklerinde Aberkios diz çöküp burada bir sıcak su fışkırsın diye dua eder.
Ardından bir gök gürlemesi ile birlikte, onun diz çöktüğü yerin hemen yanı başında
yerden sıcak su yükselmeye başlar. Bu mucize karşısında yöre halkının tümü
Hristiyanlığı kabul eder ve ertesi gün 500 kadar kişinin vaftiz töreni yapılır Yöre halkı
daha sonra burada yıkanmak için derin havuzlar inşa eder. Bu gelişmelerin ardından
Aberkius’un evine yalnızca Frigya’dan değil, aynı zamanda Asya, Lidya ve Karya
eyaletlerinden de gelen inançlı ziyaretçinin akınına uğrar ((Malay ve Tanrıver, 2010).
İskoçyalı Prof. Ramsay, efsane Aberkios’un mezarını bulmak üzere 1883’te
epigraf J.R.S. Sterrett ile birlikte geldikleri Sandıklı yöresinde araştırmaları
derinleştirirler. Rehber aldıkları Vita Abercii’ye göre azizin mezarının kentin hemen
dışındaki sıcak su kaynaklarında olduğunu varsayarak Koçhisar yakınındaki Hüdai
Kaplıcaları’na yoğunlaşırlar. Buradaki erkekler hamamının girişindeki duvarda
kullanılmış iki mermer yazıt parçası bulurlar. Yazıtta şu bilgiler var (bkz. age):
“Seçilmiş bir kentin vatandaşı olarak, bedenim için bir istirahatgah olsun diye,
bu mezarı sağlığımda yaptırdım. Adım Aberkios. Ve ben Aziz Çoban’ın bir
öğrencisiyim. O ki, koyunlarını dağlarda ve ovalarda otlatır. Ve onun büyük ve her yeri
gören gözleri vardır. O bana doğru şeyleri öğreten kişidir. Ve o beni Roma’ya gönderen
kişidir; krallığı, altın elbiseli ve altın ayakkabılı kraliçeyi göreyim diye. Orada görkemli
mührü taşıyan yöneticileri gördüm. Suriye’nin ovasını ve tüm kentlerini ve Euphrates’i
(Fırat) geçip Nisibis’i (Nusaybin) bile gördüm. Paul –sembolik ve hayali anlamdabana yoldaş oldu ve inancımla bana yol gösterdi ve bana yiyecek ve kutsal bir bakirenin
balık yakalayıp arkadaşlarına kadehle şarap ve ekmek ikram ettiği ulu ve berrak
pınardan balık sundu Ben Aberkios, bunların taşa yazılmasını bizzat kendim emrettim.
Doğrusu, bu sırada 72 yaşındaydım. Bunları anlayan ve inancı olan herkes Aberkios
için dua etsin. Ama kimse benim mezarımın üzerine bir başka ölü gömmesin. Bunun
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aksine davranan kişi, Romalıların hazinesine 2000, sevgili vatanım Hieropolis’e de
1000 altın sikke ödesin.”
Bu mezar yazıtı İS 215-6 tarihini taşımaktadır. Bunaa göre, Aberkios’un
Koçhisar’daki (Hieropolis) mezar yazıtı bu tarihten önceye, örneğin 193-216 yılları
arasındaki bir döneme tarihlenmelidir. Bu nedenle bu yazıt tarihlenebilen en eski
Hristiyanlık yazıtı özelliğini taşımaktadır. Eser Hristiyan dünyası için o kadar büyük
önem taşıyordu ki, Aberkios’un mezar yazıtına ait bu iki parça 1892’de Sultan
Abdülhamit tarafından Roma’ya gönderilerek Papa XIII. Leo’ya hediye edilmiştir.
1963’e kadar Lateran Müzesi'nde korunan yazıt günümüzde Vatikan Müzesi’nde
sergilenmektedir (bkz. age).
Aberkios’un Yaşadığı Dönemdeki Uygarlık
Aziz Aberkios’un yaşadığı dönem İS 2.yüzyıldır ve bu yüzyılda çeşitli icatlar
yapılırken, dünyanın kaderini değiştrecek coğrafi keşiflerle fetihlere daha zaman vardır.
Bu yüzyılın icatlar silsilesi Çinlilerin kağıdı ve sismometriyi bulmalarıyla başlar ve
Romalı bilim insanlarının matematikte ve astronomideki teoremleri ve hukuktaki
yasalarıyla devam eder.
Aberkios’un ardılı olduğu İsa zamanında, Filistin’de, Yahudiler arasında
mülkiyet konusunda düşünülenleri gösteren şu çok ilginç yargıya rastlanmaktadır: Orta
sınıf, işçi sınıfı, dindarlar ve zalimler şeklinde dört çeşit insan ve sınıf vardır (Tablo 1).
Bu sınıfların hepsi dünya uygarlığını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Doğal olarak, azizler
dindarlar sınıfına aittirler ve insanları bu sınıfa ait olmaya davet ederler. Bu sınıflar ve
bu sınıflara üye insanlar, aziz Aberkius zamanında da vardı, şimdi de var ve gelecekte
de var olacaklar.
Tablo 1. İnsan Çeşitleri ve Sınıflar
İnsan çeşitleri

Sınıflar

I

-Bir takım insanlar, “senin olan senin, benim olan
da benimdir” derler. Bunu söyleyenler orta sınıftan
olan ya da bazılarının dediği gibi Sodom’dan
olanlardır.

“Burjuvazi”

II

-Kimileri de “benim olan senin, senin olan da
benimdir” derler. Bunu söyleyenler halktan
olanlardır.
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III

-Bazıları da “benim olan senin, senin olan da yine
senindir” derler. Bunu söyleyenler ise İsa’nın 12
çömezinde görülen anlayışa sahip olanlardır.

IV -Bir de “senin olan benim, benim olan ise yine
benimdir” diyenler vardır ki, bunlar emek
sömürücüleri, hırsızlar, katiller yani kötü
kimselerdir.

“Dindarlar”

“Zalimler”

Kaynak: Beer, 1989: .35-6

Aberkios’un yaşadığı dönemin koşullarını ve özelliklerini anlamak için iktisadi
içerikli bazı tarihsel olayları da irdelemekte yarar var. Bu olaylara fırıncıların grevi,
inşaatçılarla işverenler arasındaki anlaşmazlıklar ve yüksek enflasyonla mücadele örnek
verilebilir.
i.Fırıncıların grevi: İlkel yöntemlerle buğdaydan un yapıp ekmek pişiren eski
Yunan ve Romalılarda, şehirleşmeyle birlikte profesyonel değirmencilik ve fırıncılık
ortaya çıkmıştı. Bu gelişme Atina’da İsa’dan önce (İÖ) 5.yy.da meydana gelirken,
profesyonel fırıncılara Roma’da İÖ 2.yy. başlarında rastlanmıştı. Fırıncılar, genellikle
kölelerden ve yoksul ama özgür alt tabaka insanlarından oluşmaktaydı. Öyle ki Roma
imparatoru Traianus (İS 98-117), özellikle özgür insanları bu mesleğe özendirmek için,
günlük üretimleri belli bir miktarı aşan fırıncılara bazı ayrıcalıklar tanıyacaktı. Çünkü
büyük şehirlerin ekmek ihtiyacını karşılamak çok yaşamsal ve zor bir işti. Bütün
yöneticiler için aç bir toplum, kurulu düzen için bir tehlike demekti. İnsanları mutlu
etmenin bir yolu arenalarda kanlı gösteriler düzenlemekse, diğer yolu da onlara bol ve
ucuz ekmek sağlamaktı. Halka ucuz fiyata ekmek sağlamak yöneticiler için oldukça
hassas bir konu olduğundan, fırıncı örgütleri ile yönetimler arasında sık sık
sürtüşmelerin yaşandığı bilinmektedir. Romalılarda, halkı isyana teşvik amaçlı
olmadıkça, işi bırakmak yasadışı bir davranış sayılmıyordu. Ama ekmek üretimi
stratejik bir işkolu olduğundan, fırıncıların greve gitmeleri halinde yöneticilerce ikna
edilerek güç kullanılarak vazgeçirilmekte, ama tehlikenin daha da büyümesi halinde vali
ya da imparator fırıncılara eylemi bırakıp işlerine dönmeyi emreden genelgeler
yayınlamaktaydı (Malay, 2010a). Fırıncılar, bazen iklimden dolayı kötü hasattan şikayet
ederlerdi ve kıtlığı fiyatlara yansıtırlardı.
ii. İnşaat ustaları ile işveren arasındaki anlaşmazlıklar: Antik dönemde
Anadolu’da işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklardan söz eden sınırlı buluntular var.
Örneğin; Ephesos’daki fırıncıların İS 2.yy.daki bir grevi, Sardeis’deki İnşaatçılar
Birliği’nin İS 459 yılında grevleri önlemek üzere yaptığı bir sözleşmeyi ve Miletos’ta
kireçtaşından bir blok üzerine bir iş anlaşmazlığını ifade eden Grekçe yazıtlar…
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Bunlardan sonuncusu olan, İS 2.yy. sonu ya da 3.yy. başlarına tarihlenen bu son yazıtta,
Miletos’daki bir tiyatroda bir inşaat işini üstlenen bir grup işçisinin, bir iş anlaşmazlığı
konusunda Tanrı Apollon’un fikrini almak üzere Didyma’daki Kehanet Merkezi’ne
yaptığı başvuru ve Tanrı’nın buna verdiği yanıt yer almaktadır. Tanrı’nın inşaat
işçilerine yaptığı önerilerden biri, teknik beceri ve ustalığı temsil eden tanrıça Athena
ile gücün simgesi olan Herakles’e dua etmek ve kurbanlar kesmekti. İkinci öneride ise,
adı verilmeksizin, uzman ve saygın bir kişinin hakemliğine başvurulmasıydı. Uzman ve
saygın
kişi,
işçilerin
kehanet
için
yaptıkları
başvuruda
adı
geçenlerden prophetes (Tanrı’ya sözcülük eden rahip) ve proje denetçisi Ulpianus değil,
tiyatrodaki tadilat projesinde işvereni temsil eden mimar Menophilos olmalıydı (Malay
2010b).
iii. Yüksek fiyatlarla mücadele: Roma imparatorluğu, İS 3.yy.da büyük ve pahalı
projelerin finansmanı ve artan savunma giderleri nedeniyle büyük bir mali kriz içine
girmişti. Kriz, daha fazla para basıp vergileri arttırmakla aşılacaktı. Yatırımlar ve askermemur maaşları için tedavüldeki altın ve gümüş para yerine karşılıksız bakır ve bronz
para darp edilmeliydi. Bu politika uygulanınca gümüş paranın değeri 218-268 yılları
arasında 5000 kat düştü. Bunun sonucunda halkın satın alma gücü çok zayıfladı ve
ülkede yaygın bir hoşnutsuzluk başladı. Oysa Roma imparatorları, yiyecek ve diğer
temel ihtiyaç maddelerinin, isyan edilmesin diye, herkesin ucuz elde edebilmesini çok
önemserlerdi. Fakat şimdi, önceki fiyatı 7-8 Drahmi olan bir ölçek buğday 120 bin
Drahmi ile satın alınabiliyordu. Mevcut enflasyon-karşıtı önlemlerin yetersizliğini
gören ve yüksek fiyat artışlarını tüccarların aşırı kâr hırsına bağlayan imparator
Diocletianus, Roma’da “Dörtlü Yönetim”in (Tetrarşi) geçerli olduğu 301 yılında –daha
çok Yunanistan, Batı Anadolu ve Mısır gibi Doğu eyaletleri için- hazırladığı
ünlü “Fiyatların En Üst Sınırına İlişkin Kararname” ile, 1000 civarında mal ve
hizmetin tavan fiyatını sabitledi ve buna uymayanlara ölüm cezası getirdi. Listedeki mal
ve hizmetler, Diocletianus’un yeni bir para birimi Denarius ile ifade edilmeye başlandı.
Bu Kararname tüketici kitleyi çok memnun etti ve hatta sabit fiyatın üstüne çıkan
dükkânları tahrip edecek kadar şımarttı. Kararname ile malların fiyatları çok düşük
tutularak enflasyona karşı başarı sağlansa da zararına mal satan üreticiler ya üretimi
durdurdular ya da ticareti sekteye uğratacak şekilde takasa yöneldiler. Ayrıca maaş ve
ücretlere de üst sınır getirildiğinden, askerler dahil tüm sabit gelirli çalışanların satın
alma gücü azaldı. Satışları durduran esnaf bu kez stok yapmaktan dolayı cezalandırıldı.
Ticareti terkedenler ise, Diocletianus’un çıkardığı “Baba mesleğini terkeden kişi,
savaştan kaçan asker gibidir. Herkes babasının mesleğini sürdürmek zorundadır;
aksine davranmanın cezası ölümdür” gibi bazı garip yasalarla ticaret yapmaya zorlandı.
Bu dönemde yaşayan Nikomedeia’lı (İzmit) Hristiyan düşünür ve hatip Lactantius’un
da teyit ettikleri gibi, Diocletianus’un enflasyona karşı aldığı tüm bu polisiye önlemlerin
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yararından çok zararı olmuştu. Nitekim imparatorun saltanatı İS 305’te bittiğinde,
Kararname’nin yürürlükten kaldırılarak günlük yaşam yeniden serbest piyasa
ekonomisinin yasaları ile dönmeye başladı (Malay 2010c).
Sonuç Yerine: Bazı Sorular
“Çocukluğunda uysal ol; gençliğinde iradeli, orta yaşta adil,
ölürken kedersiz.” - “Yedi Bilge” (Eski Yunan filozofları)
Aziz Aberkios şimdi yaşıyor olsaydı acaba nasıl bir iktisadi hayatı olurdu;
dünyanın iktisadi konjonktürü hakkında ne düşünürdü?
Bütün bunlar bilinmez, ancak bilinen şudur ki; Aberkios, kendi döneminde hiç
Tv-sinema seyretmedi, internette yazışmadı, çamaşır makinesinde elbisesini yıkamadı,
uçakla seyahat etmedi, kredi kartıyla harcama yapmadı, özel otomobil sürmedi, döviz
tasarruf etmedi, mortgage kredisiyle ev satın almadı, doktora yapmadı. Çünkü yaşadığı
dönem, bu ileri icatlardan oldukça uzak bir dönemdi. Aberkios, bu maddi şeylerin
hiçbirinden nasiplenmedi; sadece manevi dünyanın sınırları içinde kalmayı tercih etti.
Belki de biraz bu yüzden, yani bizim gibi yaşamadığı için neredeyse 2 bin yıldan beri
adı halen yaşamaktadır. O, sadece bir azizdi, aziz olarak yaşadığı için adı tarihe geçti.
Aberkios, şimdiki reel dünyanın azizi olmak ister miydi? Ya da şimdiki –eğer
varsa- aziz derecesindeki din adamları o dönemde yaşamak ister miydi? Bu da bilinmez.
Zira O şimdi yaşıyor olsaydı, parayı ve israfı kutsayan kapitalist sisteme, özel çıkarlarını
tatmin etmek uğruna toplumunu huzursuz eden insanların ahlak anlayışına, günde 1-2
dolar ile mağdur ve mağrur bir hayat sürmek zorunda olanlara ne derdi? Yoksulla zengin
arasında açılan derin uçurumu kapatacak bir mucizesi olabilir miydi? Bir şey
yapamadığı için, müritleri tarafından halen aziz derecesinde görülebilir miydi?
Ayrıca Aberkios, bireylerin ve devletlerin ötekilere karşı giriştikleri silahlanma
yarışına ve sonuçlarına kayıtsız kalır mıydı? Kin beslenen bir insan topluluğunun üstüne
atılan bombalar için ödenen paralarla nice aç ve yoksul insanların derdine kesin derman
olacak bir reçete yazabilir miydi? Bombayı imal edip pazarlayan silah şirketlerine, o
bombanın atılması için emir verip onaylayan generallere ve hükümetlere, ne kadar
günah işlediklerini hatırlatabilir ve cezasının çekileceği tek mekân olan cehennemle
korkutabilir miydi? Eğer vatandaşımız Aberkios aramızda olsaydı, şu anda özellikle
Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da ve dünyanın diğer köşelerinde devlet ve
terör örgütleri eliyle ölen insanlar için az mı yas tutardı? O, dünyamızı şiddetten ve
savaştan arındırdığımız, toprağına sevgi tohumlarını ektiğimiz ölçüde cennete
dönüştüreceğimizi de müjdelemez miydi?
Azizleri aziz yapan güzel sözlerin söylenmesi ve iyi davranışların ortaya
konulması için mutlaka azizleri beklemeye gerek var mı? Zira klasik “azizler devri”
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kapanmıştır. Ancak onların sadece mirası bile yolumuzu aydınlatabilir. Yeter ki,
dünyanın nimetlerini ararken iyilikle, bulduğumuzu bölüştürürken de iktisatla hareket
edelim.
Sonuç olarak; Havari Paul’la aynı kefeye konulan ve Hıristiyan dünyası için
kutsal şahsiyetlerden biri sayılan Aziz Aberkios Sandıklı ilçesi ile özdeşleştirilmiştir.
Bu ilçe, -adının çağrıştırdığı haliyle-, içinde ‘sakladığı’ medeniyetler arası temsilcileri
ve tarihsel değerleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmalıdır. Bunun için
kent yönetimi hatıra pul ve altın sikkeler çıkarmalı, ayrıca inançlı ziyaretçilere yönelik
anma günleri düzenleyerek yöre ekonomisine katkı sağlamalıdır. Aberkios’un aziz
hatırasının bile maddi dünyamıza manevi bir ışık olduğu düşünülürse, bu hatıraya ev
sahipliği yapan Sandıklı’nın bu düşünceyi inanç turizmini ileri bir aşamaya taşıması için
sürdürülebilir projelere dönüştürmesi beklenebilir.
Aziz Aberkios biz insanlar için çok dua etti. Biz de, [Oliveria’nın (?) işaret ettiği]
simgesel anlamda yılın her “22 Ekim Aziz Aberkios Günü”nde (bazı Kilise kaynaklarına
göre 19 Ekim’de) Ona dua etmeyi unutmayalım.
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TURİZM ‘DE ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ
Ekrem Çavuş
Ziraat Yüksek Mühendisi
Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
GİRİŞ
Sandıklı çamur banyoları ve termal suyunun kalitesi ile dünyanın en iyi termal
kaynaklara sahip kaplıca merkezlerinden birisidir.İlçemizin bu özelliği başlı başına bir
marka değerdir. Bizim bu değerimizi önce tüm ülkemize daha sonra da bütün dünyaya
tanıtmamız gerekir.Şu ana kadar bunu başarabildiğimiz pek söylenemez. Belediyemiz
uzun yıllardan beri turizm işletmeciliği yapmaya çalışmaktadır. Gelmiş geçmiş belediye
başkanlarımızın tamamı kaplıcamızda termal turizm işletmeciliği yapmaya çalıştı,
birtakım hizmetler yapıldı ama hiçbir Belediye Başkanı da bu işin üstesinden gelemedi.
Bundan sonra gelecek başkanların da başarılı olamayacakları gün gibi aşikar. Zira
belediyecilik mantığıyla Turizm işletmeciliği birbiriyle örtüşmüyor.Bunda ısrarcı
olmanın gereği yok.Turizm işletmeciliği profesyonellik gerektiren bir sektördür.İşi
ehline bırakmak gerekir.Yakın zamanda Gürses Otel örneğini yaşadık. Belediyemiz
işletirken nasıldı, özelleştirildikten sonra nasıl.İnanılmaz değişimi hepimiz
gözlemliyoruz..Kaplıca bölgesine
5 yıldızlı 2 otelin yapılmasıyla turizm
işletmeciliğinin nasıl yapılması gerektiğini halk olarak görmüş olduk . İnşallah bir gün
belediye yöneticileri de görür ve ellerindeki tüm işletmeleri (umumi havuzlar, banyolu
daireler, çamur banyoları ,kür merkezi vs.)özelleştirir .Kaplıcamızın suyunun ve çamur
banyolarının hastalıkları iyileştirici özelliğini keşfeden yatırımcılar termal otel yapmak
için arsa satın almaktadırlar.Birkaç yıl sonra bu otellerin de işetmeye açılıp hizmet
vermeye başlamasıyla ,İlçemiz Türkiye genelinde termal turizmde söz sahibi
olacaktır.İleriki yıllarda butik oteller ve ev pansiyonculuğunun da devreye girmesiyle
birlikte ,Belediyemizin kiraya verdiği oteller ile banyolu daireleri de sayarsak yaklaşık
4000 yatak kapasiteli bir termal kompleksten söz edebileceğiz.Türkiye geneline
baktığımızda bu rakamın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Termal turizm sektörü katma
değeri çok yüksek olan bir sektör.Belediye imkanlarıyla yapılacak bir iş değil. Bu
konuda uzman ,deneyimli işi bilen profesyonel işletmeciler var ülkemizde , bu iş onların
işi . İlk yapılacak iş tüm işletmeler ;denetimi belediye tarafından sıkı bir şekilde
yapılmak şartıyla özel şirketlere kiralanmalı ,daha sonra da 5 yıldızlı otellerin sayısının
artırılması için teşvikler uygulanmalı,butik oteller ve ev pansiyonculuğu da devreye
girerek termal turizm için alt yapı çalışmaları da eş zamanlı yürütülmelidir.Arzu
ettiğimiz seviyeye geldiğimizde çok ciddi reklam ve tanıtım faaliyetlerine başlayarak
yerli ve yabancı ülkelerdeki potansiyel müşterileri ilçemize nasıl getiririz bunun planları
yapılmalıdır. Bu saydığım şeyler bugünden yarına oluverecek şeyler değildir.Kısa ,orta
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ve uzun vadeli planlamalar yapılarak arzu ettiğimiz hedefe ulaşabiliriz.Sandıklı'nın bana
göre tek çıkış yolu budur.Sandıklı için Patates, pancar ,hayvancılık , sanayi istikrar ve
umut vaat etmiyor.Sandıklı' da yaşayan birisi olarak bunu gözlemleyebiliyorum.Termal
turizm potansiyelinin dünyadaki büyüklüğü ürkütücü boyutlarda.Ama ülkemiz ne yazık
ki bu dev pastadan minnacık bir dilim alabilmiş.Bizim bunu tersine döndürmemiz
lazım.Termal kaynak zenginliği bakımından Avrupa 'da birinci sıradayız.Sandıklı
Hüdai kaplıcaları ise suyunun mineral ve radyoaktif element zenginliği bakımından
dünyada üçüncü sırada ,Ayrıca ülkemizde dünyada çok az yerde bulunan Çamur
banyoları da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bizim bu ayrıcalığımızı
iyi
değerlendirmemiz lazım.Otuz bin nüfuslu İlçemiz için 4000 yatak kapasiteli termal
tesislerin yaratacağı istihdam imkanları, işsizlik sorununa şüphesiz olumlu katkılar
sağlayacaktır. Bu otellerin inşaatından başlayarak hizmete girdikten sonraki
ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilçemize sağlayacağı katma değer çok yüksek olacaktır.
Afyonkarahisar’da termal turizm için gelenlerin konaklama gün sayısı ortalama
2,5 gündür.Bu rakam genel turizm konaklama gün ortalamasının çok altındadır.İlçemize
gelen misafirlerin daha fazla konaklaması,turizm sezonunun yılın 12 ayına
yayılması,dolayısıyla ilçemize daha fazla dışarıdan turizm geliri gelmesinin tek yolu
turizmde çeşitliliğin artırılmasıdır.5 yıldızlı otellere termal turizm amacıyla gelen yerli
ve yabancı turistler genellikle üst gelir grubundaki insanlardır.Para harcama potansiyeli
olan insanlardır. Kaplıcamıza termal turizm amaçlı gelen ziyaretçilerin büyük
çoğunluğu ilçemizi görmeden ,geldikleri gibi gitmektedirler.Bizim bu insanlara
ilçemizin tarihi,kültürel doğal zenginliklerimizi göstermemiz,farklı destinasyonlar
sunmamız gerekir.Bizim bu değerlerimizi, zenginliklerimizi gören ziyaretçiler yapmış
oldukları bu seyahatten daha fazla keyif alacaklar, ilçemizden daha mutlu ve gülen bir
yüzle ayrılacaklar, memleketlerine geri döndüklerinde ilçemizin tanıtım ve reklamını
olumlu yönde yapacaklardır.Yöresel değerlerimizin pazarlanmasıyla da ilçe halkı
ekonomik olarak bu işten kazanım elde edecektir. Sonuçta bu iş herkesin yararına
olacaktır. Eğer bunu yapamazsak konaklama gün sayısını artıramayız.İlçe halkı da
turizm sektöründen ekonomik olarak fayda sağlayamaz.
İlçemiz tarihi M.Ö 7000 li yıllara kadar gitmektedir.,Geleneksel mimari
dokusunu Cuma ,Hisar ve Çay mahallelerinde büyük ölçüde koruyabilmiş tipik bir Orta
Anadolu kasabasıdır.Osmanlı döneminden kalma Ulu cami,Havai cami ve
medresesi,Çavuş cami,Kubbeli cami restore edilerek ziyaretçilerin beğenisine
sunulmalıdır.En yenisi 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Hacı Osman çeşmesi, Cezayir
Çeşmesi,Çavuş Çeşmesi ve Ulu Cami çeşmesi bakımları yapılarak orijinal haline
döndürülmeli, kaymak suları tekrar akıtılarak işlevsel hale getirilmelidir.Bir dönem
sosyal hayatın en önemli ögelerinden birisi olarak yüzyıllarca halkımıza hizmet etmiş
olan mahalle çamaşırlıkları ilçemizin kültürel zenginliklerinden birisidir. Bu
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çamaşırlıklardan bazıları hala vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Sayıları 12
yi bulan ve sekiz tanesi sapasağlam ayakta duran bu kültür hazinelerimizi turizmin
hizmetine mutlaka sunmalıyız.Bir dönem Bektaşiliğin ve Rufai tarikatının önemli
merkezlerinden birisi olan ilçemizde o dönemin izlerini taşıyan tekkelerimizden birkaç
tanesi günümüze kadar gelebilmiştir .Bu binaların da restore edilerek turizme
kazandırılması gerekir. Şeyh Hamza ,ve leblebicilerin piri olarak kabul edilen şeyh
Nurettin gibi ilçemizin yetiştirdiği ulu kişilerin yattığı Müradın Türbesi yapılacak
düzenlemelerle
saklandığı
yerden
çıkarılmalı
ve
turizmin
hizmetine
sunulmalıdır.Yapılış tarihi Frigler dönemine kadar uzanan ve höyük özelliğinde olan
tarihi Hisar kalemiz restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak halkımızın ve
ziyaretçilerin vakit geçirebilecekleri mekana dönüştürülmelidir.Tarihi 1900 lü yılların
başlarına kadar uzanan estetik harikası olan ve özgün yapısını koruyabilmiş ahşap
evlerimiz her geçen gün müteahhitlere arsa malzemesi olarak kurban edilmektedir.Yerel
yönetim olarak bizim bu cinayete bir an önce dur dememiz gerekiyor. Bu evler bizim
geçmişimizin izlerini taşıyan abidelerdir.Gelecek kuşaklara bu kültür hazinelerini
bırakmayacaksak, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu değerleri yakıp yıkacaksak,
geçmişten günümüze geriye ne kalacak.Safranbolu’nun ,Beypazarı’nın, Eskişehir’in
,Amasya’nın, Kütahya’nın, Buldan’ın Ankara’nın, Afyonkarahisar’ın, Bolvadin’in
koruyup turizmin hizmetine sunduğu tarihi ahşap evleri görmeye her gün binlerce turist
gelmekte.İlçemizde ise en az onlar kadar güzel mimariye sahip evlerimiz birer birer
yıkılıp daracık sokaklara 5-6 katlı çirkinlik abidesi apartmanlar yapılmakta ve
geleneksel mimari dokuyu koruması yasalarla görevlendirilmiş belediyemiz eliyle
kültür varlıklarımız yok edilmektedir.Bu günden tezi yok bu değerlerimize belediyemiz
sahip çıkıp korumalı ve bir sonraki aşamada bu evlerin restorasyonları yapılarak
yukarıda saydığım yerlerde olduğu gibi turizmin hizmetine sunulmalıdır.. İlçemiz Orta
Anadolu’daki bir çok ilçe gibi ahilik teşkilatının çok güçlü yapılandığı yerlerden
birisidir. Günümüze kadar bunu yaşatabilmiş enden ilçelerdendir.Bakırcılar çarşısı,
Helvacılar içi, Manifaturacılar çarşısı ,Terziler içi, Keçeciler çarşısı, Arastalar içi
,Ayakkabıcılar çarşısı hala daha bu isimle ve kısmen de olsa özgün haliyle bu işlevlerini
bu mekanlarda sürdürmektedir. Hepsi birbirine bitişik olan bu bölge koruma altına
alınarak bu alanda yeni yapılaşmaya izin verilmemeli ,tahrip olmuş kısımları özgün
haline döndürülerek ilçemize termal turizm için gelen misafirlerin yöresel yemekleri
tadabileceği, yöresel ürünleri satın alabileceği mekana dönüştürülmelidir. Sandıklının
marka ürünlerinden olan minare alemciliği ve Sandıklı leblebisi dünyanın başka hiçbir
yerinde tadamayacağınız leblebili helvası ,yapılacak projelerle eski ihtişamlı günlerine
döndürülmeli ve misafirlerin beğenisine sunulmalıdır.Yine popülaritesi oldukça yüksek
olan patatesli köy ekmeğimizin tanıtımı için projeler hazırlanıp hayata geçirilmelidir..
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Türkiye genelinde 14 farklı yerde mezarı veya makamı olduğunu bildiğimiz
Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre ‘nin kabirleri ilçemiz merkezindedir.Yine Hacı
Bektaşi Veli’nin öğrencilerinden Kolu Açık Hacim sultan ‘nın mezarı ve tekkesi
ilçemizdedir.Hristiyanlık dünyasında 13. havari gözüyle bakılan ve hayatı bir efsaneye
dönüşmüş olan Abercius Marcellus, Hüdai kaplıcalarının bağlı olduğu Hierapolis(
Koçhisar) te yaşamış ve orada ölmüştür.Bütün bu kültürel ve tarihi
zenginliklerimizi,yüce mevlamızın bize bahşettiği Akdağ gibi, kanyonuyla ,yılkı atları,
başı boş gezen geyikleri ,endemik bitki ve hayvan popülasyonuna sahip doğa harikası
değerimizi turizme kazandırıp kaplıcaya gelen misafirleri bu değerlerimizle
buluşturabilirsek hem ilçemiz daha iyi tanıtmış oluruz, hem de ilçemiz halkının turizm
sektöründen elde edeceği geliri artırmış oluruz.
Bunların gerçekleşebilmesi için yerel yönetim, merkezi idare ,Kültür ve Turizm
Bakanlığı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversite gibi kurum ve kuruluşlar
aynı masanın etrafında buluşmalı, bir araya gelip ortak projeler geliştirmeli,top yekun
bir seferberlik başlatılmalıdır. İlçemizdeki kültür ve tabiat varlıklarımızın, tarihi
değerlerimizin, Kılıç Kalkan oyunu ve Yaren Geleneği gibi Somut olmayan kültür
varlıklarımızın ön plana çıkarılması için kapsamlı akademik çalışmalar yapılmalı ve
ilerleyen zamanlarda bunlar turizmin hizmetine sunulmalıdır.Turizmle ilgili alt yapı
hizmetlerinin hayata geçirilmesi için ortak akıl üretilmelidir..Bu projeleri hayata
geçirmek için yerel yönetim başta olmak üzere ,idareciler ve meslek odaları öncelikli
olarak Turizm sektörünü ,Sandıklı’nın kalkınması için kendilerine hedef seçmeli ve
hedefe ulaşmak için bütün enerjisini buraya sarf etmelidir.Eğer bu irade ortaya
konulmazsa hiçbir ilerleme kaydetmek mümkün olmaz.Öncelikle bütün
yöneticilerimiz, idarecilerimiz bu kararlılığı ve iradeyi ortaya koymalı, hedefe
kilitlenmeli ve bu doğrultuda planlı ,projeli, fizibilitesi yapılmış turizm alt yapı hamlesi
başlatılmalıdır.Kısa ,orta ve uzun vadeli programlar yapılarak ayağı yere basan ,akılcı
,bilimsel çözümler üretilmelidir.
Çekül Vakfı Türkiye genelinde tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma konusunda
çaba sarf eden sayısız beldeye önderlik etmiş çok saygın bir kuruluştur.Türkiye
genelinde bu vakıf sayesinden çok ciddi kazanımlar elde edilmiştir.Keza Tarihi Kentler
Birliği de ülke genelinde bu tür projelerin hayata geçirilmesinde öncülük etmektedir.
Bir zamanlar bize bağlı küçük bir kasaba olan Dinar İlçesi tarihi kentler birliğine
yıllardır üye iken ,çok zengin ve köklü bir tarihi ve kültürel değerlere sahip olan
ilçemizin Tarihi Kentler Birliğine üye olmaması kabul edilebilir bir şey değildir.Bu
ayıbın en kısa zamanda giderilmesi gerekir.
Organize sera bölgesi oluşturularak dağınık olan seralar bir bölgede toplanmalı
,Termal sularımızın israfı önlenmelidir. Potansiyel turizm bölgesine sera yapılmasına
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izin verilmemelidir. Mevcut seralar çevre ve görüntü kirliliği başta olmak üzere birçok
alt yapı sorunlarını da beraberinde getirmektedirler.
Termal kaynaklar çok değerli kaynaklardır. Allahın bize bahşettiği bu hazineyi
daha verimli ve rasyonel kullanmalıyız. Evlerimizi termal enerji ile ısıtma lüksünden ve
savurganlığından vazgeçmeliyiz. Doğal gaz bu yüzden ilçemiz için hayati öneme
haizdir. Eğer biz kalkınmak için, daha hızlı gelişmek için, işsizliği önlemek için,
ilçemizde yaşayanların hayat standardını artırmak için kendimize hedef olarak termal
turizmi seçeceksek, termal kaynaklarımızın tamamını katma değeri çok daha yüksek
olan turizm sektöründe kullanmamız gerekir.
Özet olarak söylemek gerekirse Turizmin, diğer alanlarına göre katma değeri çok
daha yüksek olan termal ve sağlık turizmi; dünya ölçeğine baktığımızda ülkemiz ve
İlçemizin kalkınması için umut vaat etmektedir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz
gerektiğini düşünüyorum. İlçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizi, Akdağ milli
parkımızı, termal Turizmle mutlaka buluşturmalıyız. Eğer biz bu konuda kararlılık
gösterip projeleri hayata geçirebilirsek daha yaşanılabilir bir Sandıklı’ya kavuşacağız,
göç veren değil göç alan bir ilçe olacağız, halkımız turizm gelirlerinden kendine düşen
payı alacak, halkın refah seviyesi yükselecektir. Hiç şüphe yok ki turizm sektörüne
yatırım yapan işletmeciler de bundan fazlasıyla memnun olacaktır diye düşünüyorum.

208

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
YEREL MARKALAŞMAYA HUKUKİ YAKLAŞIM
Öğr. Grv. Nursel ÇİTİL
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi;
Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÖZET
Dünyada küreselleşme olarak ortaya çıkan ekonomik yaklaşım ticari ilişkileri değişikliğe
uğratmıştır. Artık ticari ilişkiler ülke sınırlarını aşarak devletlerarası bir boyut kazanmıştır.
Bu durum devletlerarası rekabet şartlarını daha da zorlaştırmıştır. Dünya ticaret pazarında
yerini almak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin
ticari hayatına yenilikler getirmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle teknolojik gelişmelere
uygun daha iyi, daha kaliteli, uygun fiyatlı üretim yapmak gerekmektedir. Bu durumda
ticaret firmalarının daha fazla risk alması, yenilik yapması ve ürettiği ürünleri diğerlerinden
farklı özelliklerini ortaya çıkararak markalaşması gerekmektedir.
Ülkemizde markalaşma ve marka tesciline yeterince önem verilmediği gözlemlenmektedir.
Markanın sahibine sağladığı avantaj ve haklar yeterince bilinmediği için hak kayıpları
olmaktadır. Özellikle yerel markaların önce ülke piyasasında daha sonra dünya piyasasında
yerini alabilmesi için markalaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir.
Belirli yer ya da bölgede üretilen mal ve hizmetlerin markalaşması aynı zamanda marka
kent olma hedefinin gerçekleştirilesine de hizmet etmektedir. Marka kent olabilmek içinde
farklılık meydana getirmek gerekmektedir. O yörenin sosyal, kültürel, doğal farklı
özelliklerini ortaya çıkararak cazibe merkezi haline getirilmesinde yerel ürünlerin payı
büyüktür. Yerel ürünleri görme tanıma, satın alma istekleri turizm faaliyetlerinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir; yerel markaların kent imajına
katkıda bulunabilmesi için marka tescilinin yapılarak koruma altına alınması zorunludur.
Bu çalışmanın amacı ‘markalaşma süreci ile ilgili yasal düzenlemeler, marka kent kavramı
ve yerel markalar ile ilgili bilimsel kaynakların taranması yöntemi uygulanarak marka kent
ve markalaşma sürecini hukuki açıdan ele alarak incelemektir.

GİRİŞ
Son yıllarda, dünyada yaşanan önemli siyasal ve teknolojik gelişmeler, yeni
kavramsal tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramlardan biri de,
teknolojik değişimi yaşamış gelişmiş ülkeler etrafında gelişen “küreselleşme”
kavramıdır. Küreselleşme bir yandan merkezileşmeyi artırırken, öbür yandan,
bireyselleşmeyi, sivil katılımı ve en küçük bir kültürel farklılığı bile vurgulayarak,
medya aracılığı ile tüm dünya kamuoyunun dikkatine sunmakta; ayrıca siyasal açıdan,
kültürel farklılıkların korunması ilkesini demokratik hak ve özgürlükler alanının
ayrılmaz bir parçası olarak gören bir anlayışı yaygınlaştırmaktadır. Küreselleşme,
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devletlerarası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur.
Küreselleşme bu açıdan bakıldığında dünyanın birleşmesine neden olduğunu
görebiliriz. Diğer yandan devletlerin kültürel farklılıklarına dikkati çekmekte ve bu
farklılıkları görmek tanımak isteği oluşturmaktadır. Bu istek beraberinde turizm
faaliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.
Küreselleşme olgusu küresel bazda etkin olan “dünya kentleri” kavramını da
beraberinde getirmiştir. Uluslararası rekabetin yerini, kentlerin rekabetine bırakmıştır.
bu süreçte; etkin politikalar belirleyebilen ve kendini iyi tanıtabilen kentler, ön plana
çıkarak kalkınmaktadır. Kentsel boyutta yaratılan rekabet ortamı farklı olmayı ve
markalaşmayı körüklemektedir. Kentler de markalar gibi işlevsel olduğunda; ekonomik,
sosyal, kültürel açıdan bir çekim merkezi olmaktadır. Kentler arası rekabette öne çıkan
kentler cazibe merkezleri olacağı için, diğer kentlerin değerlerini, varlıklarını da
kendisine çekecektir. Bu anlamda, marka kent; iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, ulaşım,
turizm açısından da merkez durumunda olacaktır.
Yerel ürünler devletlerin ekonomik sosyal ve kültürel özelliklerini gösteren ve
dünyaya tanıtılmasına hizmet eden unsurlardan biri olduğu için önemlidir. Yerel
ürünlerin korunması tanıtılması ülke ve dünya çapında pazar payına sahip olabilmesi
için, diğer mal ve hizmetlerden ayırıcı unsur olan markalaşma sürecini tamamlaması
gerekmektedir. Bu durumda markalaşma ürünün özellikleri kalitesini garantilemekte ve
diğer kalitesiz mallardan ayırt edilmesine neden olmakta ve dolayısıyla tüketicinin satın
alma kararlarını etkilemektedir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde marka ile ilgili hukuki
düzenlemeler ele alınacaktır. İkinci bölümde kentlerin markalaşması Sandıklının marka
kent olabilmesi için yapılması gerekenler konusu üzerinde durulacaktır. Üçüncü
bölümde yerel markaların marka kent imajına katkısı ele alınacaktır. Son bölümde ise
sonuç ve öneriler yer almaktadır.
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKA İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
Markalar ile ilgili düzenlemelerin başında 1995 yılında çıkarılan 556 sayılı
“Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gelmektedir. Bu
Kanun Hükmünde Kararname ile Avrupa Birliği’nin markaya ilişkin mevzuatı ile uyum
sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca KHK/556’nın uygulanmasını göstermek üzere
yönetmelikte çıkarılmıştır. Türkiye markaların uluslararası tescili ve korunması ile ilgili
birçok uluslararası sözleşmeyi de kabul etmiştir. Bu sözleşme "Paris Sözleşmesi" olarak
tanınmaktadır. Bu sözleşmenin başlığı “Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus
Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Mukavele’dir. 20 Mart 1883 Tarihinde
kabul edilmiştir. (www.mevzuat.gov.tr.)
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Türkiye 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren markaların uluslararası tesciline ilişkin
Madrid Protokolü’ne taraf olduğu için Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler ve
ya Türkiye’de ticari ve ya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent Enstitüsü
aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 73 ülkede ve Avrupa Topluluğu Markası
(CTM) başvurusunda bulunabilirler, Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvurular
tescil talep edilen her bir ülke de ayrı ayrı incelenerek, tescil edilip edilmeyeceğine ilgili
ülke yasaları çerçevesinde karar verilir.
Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru talebinde bulunabilmek için
Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markaya sahip olunması ve uluslararası
başvurunun bu markayla uyumlu bir şekilde yapılması gereklidir
Ticaret kanunumuza göre marka kullanmak zorunlu değildir. Ancak bir
teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırmak,
tanıtmak ve müşterilere güvence vermek gibi amaçlarla yaygın olarak marka
kullanılmaktadır.
KHK/556 göre marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün
mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler,
sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi çizimle görünebilen veya benzer
biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen
işaretlerdir.(KHK/556m. 5/I)Markaları çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkündür.
GARANTİ MARKALARI
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o
işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini
garanti etmeye yarayan işarettir. (KHK/556m. 54)
Garanti markalarına şu örnekleri vermek mümkündür. Woolmark markası ürünün
hammaddesinin yün olduğunu garanti etmektedir. TSE işareti ürünün Türk Standartları
Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun üretildiğini göstermektedir.
ORTAK MARKALAR
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup
tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini
diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. (KHK/556m. 55) Ortak
markalara örnek olarak Koç grubunu, Sabancı grubunu göstermek mümkündür.
COĞRAFİ İŞARETLER
-Mahreç: belirgin özellikleri itibariyle bir yöre bölge veya alan ile özdeşleşen
üretimi işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin bu yöre bölge veya alanda
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yapıldığını gösteren işaretlerdir. Mahreç işareti taşıyan ürünlerin, belli üretim
özelliklerine uymak şartı ile farklı yörelerde üretilmesi mümkündür. (Türk Malı)
-Menşe işareti: Üretimi işlenmesi ve diğer işlemelerinin yapıldığı ve tüm veya
esas bazı niteliklerinin bu yöre veya bölgeden kaynaklandığını gösteren işaretlerdir.
Menşe işareti taşıyan ürünlerin sınırları belirli yer veya bölgede üretilmesi
zorunludur.(Afyon kaymağı, Afyon sucuğu, Oltu taşı, Antep baklavası, Anzer balı gibi)
-TİCARET MARKASI
Üzerine konulduğu malların hangi işletme tarafından üretildiğini gösteren ve
diğer işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan markalardır
-HİZMET MARKASI
Bir hizmetin hangi işletme tarafından yapıldığını gösteren ve diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırmaya yarayan markalardır. Hizmet sektörüne örnek olarak Otelcilik,
lokantacılık, taşımacılık gibi hizmetlerde kullanılan markaları örnek gösterebiliriz.
Bu açıklamalarımızdan şu sonuca ulaşmak mümkündür. Marka mal ve hizmetin
hangi işletme tarafından üretildiğini, pazarlandığını veya yapıldığını göstermektedir. Bu
sebeple markalar müşterilerine özellikleri ve kalitesi bakımından emin oldukları mal ve
hizmetleri seçebilme olanağı vermektedir. Bu şekilde müşteriler kötü, kalitesiz mal ve
hizmetlere karşı korunmaktadır Diğer yandan kalitesi ve standardı yüksek mal ve hizmet
üreten ve pazarlayan teşebbüsler içinde marka önemli bir reklam aracı olma özelliğini
de taşımaktadır.
Markalar, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türk
Patent Enstitüsü bünyesinde tutulan Marka siciline tescil edilir.
Bir markanın tescil edilmesi için, aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda
bulunmak şarttır: (KHK/556 m. 23)
a) Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin
bilgileri de içeren başvuru dilekçesi,
b) Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği,
c) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi,
d) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
e) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
f) Marka vekili tayin edilmiş ise vekaletname,
g) Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri,
h) Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge,
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Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin başvuru ile
birlikte ödenmesi şarttır. Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.
Gerekli şartları taşıyan başvurular Resmi Marka bülteninde yayınlanır. Marka
başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilir.
Süresi içinde itiraz edilmeyen yada yapılan itiraz kesin olarak reddedilirse başvuru
sicile kaydedilir. Başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilir.
Ayırt edici özelliği olmayan, daha önce tescil edilmiş yada tescil başvurusu
yapılmış işaretler, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı
gibi konularda halkı yanıltacak işaretler, Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırı işaretler,
tanınmış markalar, dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler, kamu düzenine ve genel
ahlaka aykırı işaretler marka olarak tescil edilemez. (KHK/556 m.7)Bu hükümlere
aykırı başvuru yapılmışsa reddedilir.
Tescil edilen marka sahibine bazı önemli haklar sağlamaktadır. Marka
tescilinden doğan haklar sadece marka sahibine aittir. (KHK/556 m. 9) Marka sahibi
markayı tekel halinde kullanma hakkına sahip olur. Marka sahibinin izni onayı olmadan
başkası markayı kullanamaz, kullanırsa dava açarak markayı kullanmasını
engelleyebilir. Tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler yazılı şekle
tabidir(KHK/556 m. 15). Tescilli bir marka, marka sahibi tarafından başkasına devir
edilebilir, markayı kullanma hakkının verilmesi ile ilgili lisans sözleşmesi yapılabilir.
Marka hakkı üzerinde rehin sözleşmesi yapılabilir. Marka sahibinin ölümü üzerine
marka üzerindeki haklar mirasçılara intikal eder.
Tescilli markayı kullanma hakkı, marka tescilinin marka bülteninde yayınlandığı
tarihten itibaren 10 yıldır. Bu süre yenilenebilir. Yenileme yapılmazsa sürenin
bitiminden itibaren 6 ay içinde marka hükümsüz sayılır.
Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan
kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi
halinde, marka iptal edilir. (KHK/556 m. 14)
Marka üzerindeki hak aşağıda belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi halinde sona
erer. Koruma süresinin dolması veya markanın süresi içinde yenilenmemesi yada marka
sahibinin marka hakkından vazgeçmesi halinde marka hakkı sona erer.
Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan
itibaren hüküm ifade eder. Marka hakkının sona ermesi, marka bülteninde
yayınlanır.(KHK/556 m. 45)
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MARKANIN KORUNMASI
Marka hakkının korunması için hukuki ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu
yaptırımları uygulayabilmek için öncelikle marka hakkına saldırı sayılan durumları
belirlemek gerekir.
MARKA HAKKINA SALDIRI SAYILAN DURUMLAR
1-Tescilli markaya benzeyen işaretin mal veya ambalaj üzerine konması,
piyasaya sürülmesi, stoklanması, bu malların teslim edileceğinin teklif edilmesi, bu
işaretleri taşıyan malın ihraç veya ithal edilmesi, işaretin teşebbüsün iş evrakı ve
reklamlarında kullanılması,
2-Marka sahibinin izni olmadan tescilli markayı veya ayırt edilemeyecek kadar
benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek
3-Markanın taklit edildiğini bildiği yada bilmesi gerektiği halde, bu markayı
taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak
4-Lisans sözleşmesiyle verilen hakları izinsiz olarak genişletmek veya başkasına
devretmek
5-Markayı taklit etmek taklit markalı malları ticari amaçlarla kullanma fiillerine
iştirak, yardım veya teşvik etmek yada hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin
yapılmasını kolaylaştırmak,
6-Kendisinde bulunan taklit markalı ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın
nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. (KHK/556 m.61)
CEZA HÜKÜMLERİ
Başkasına ait marka hakkına iktibas(alıntı, hakkı olmadığı halde başkasının
markasını kullanma) veya iltibas (andırma, markaya çok benzeyen işaretler kullanma)
suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka işaretini
yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adli para cezasına hükmolunur.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek,
kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
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Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için
markanın Türkiye’de tescilli olması zorunludur. . (KHK/556 m.61/A)
MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ VE AÇABİLECEĞİ HUKUK
DAVALARI
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde
bulunabilir: (KHK/556 m.62)
a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c)Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı
gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el
koyulması talebi.
d)El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu
durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul
edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.).
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması,
özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya
marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi.
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının,
masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya
yayın yoluyla duyurulması.
ZAMANAŞIMI SÜRESİ
Hukuk davaları, tecavüz sayılan fiilin meydana gelmesinden itibaren 10 yıl,
zararın ve fiilin öğrenilmesinden itibaren ise 1 yıllık zamanaşımına tabidir
İKİNCİ BÖLÜM
MARKA KENT OLGUSU
Kent, bir yerleşim birimidir. Kent, tarım dışı üretimin yapıldığı, kontrol
işlevlerinin toplandığı, belirli büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış
bir mekân olarak tanımlanır. (Keleş, 2006: 24) Günümüz kentleri, buhar gücünün
ulaşım ve üretimde enerji olarak kullanılmasıyla gerçekleşen sanayi devriminin
ürünüdürler. Kentler, ilk ortaya çıkışlarından sanayileşmeye kadar işlevsel ve yapı
açısından çok az bir dönüşüm geçirmişlerdir. Sanayileşme ise, kentlerin hızla
büyümesine ve bir olgu olarak kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yılmaz,
2004: 252).

215

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Küreselleşen dünyada kentler, toplumların ekonomik kalkınmalarını belirleyen
temel birimler haline gelmişlerdir. (Keyder, 1996:17).Kentlerin bu süreçte yer
alabilmesi ve küresel sermayeyi çekebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaları ve
çeşitli girişimlerde bulunmaları gereklidir. Dünya kentleri ile yarışabilir bir duruma
gelebilmeleri için, bir yöntem olarak kentleri birer marka kent haline getirme
zorunluluğu vardır.
“Marka olmak” ve “marka kent olmak” kenti daha cazip hale getirmek demektir.
Tek tip aynı yaşam tarzı olan kentler markalaşamazlar. Çünkü markalaşma demek
farklılaşma demektir. Tutucu ve geleneksel olmak markalaşmanın önündeki en büyük
engeldir. Markalaşmak gelişime ve değişime açık olmayı gerektirir. Bu nedenle kentleri
farklı kılan, onları cazibe merkezi haline getiren özelliklerini ve yerel farklı mal ve
hizmetlerini belirlemek çok önemlidir. Kent ne kadar büyük ve gelişmiş olursa olsun;
dışarıdan yatırımcı, alıcı ve turist çekemiyorsa o kent için markalaşmış demek mümkün
değildir.
Dünyaya baktığımızda pek çok markalaşmış kentlerin kendi ülkesinden daha
fazla tanınmış olduğunu görebiliyoruz., Londra, New York, Paris, Prag, Barselona,
Sydney ve Moskova gibi kentler taşıdıkları farklı özelliklerle markalaşmışlardır. Pekin,
Kahire, Madrid, Roma, Berlin, Seul, Tokyo, Rio de Janerio ve diğerleri yaşamak veya
görmek için merak ettiğimiz kentlerdir. Fransa en fazla turist çeken ülke durumundadır
2013 yılında seksen dört milyonun üzerinde turist ağırlamıştır. İnşa edildiğinde tüm
Fransız aydınların beğenmediği ve sökülmesi için kampanya düzenlediği “Eiffel
Kulesi” bugün, Paris’in simgesi haline gelmiş ve Paris’in en çok turist çeken ülke
olmasında önemli katkısı olmaktadır.. Çoğu insana göre Venedik ve Paris aşıkların
kentidir. Roma tarihi ve dinsel yapıları ile tanınmaktadır. Mısır, piramitleri ile dünyada
tanınmıştır. Bağdat tarih boyunca binbir gece masallarındaki gizemli kenttir. 1980’lere
kadar adı ve yeri dahi bilinmeyen Dubai şimdi, yapay ada oteliyle lüksün merkezidir
(Saylan, 2007).Humprey Bogart’ın Casablanca (1942, Yönetmen Michael Curtiz) filmi
küçücük bir kasabadan bir marka yaratmayı başarmış Fas’ın bir kasabası olan
Kazablanka’nın tüm dünyaya tanınmasını sağlamıştır.
Türkiye’nin de marka kent olmuş pek çok yeri bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul,
Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Olympos, Safranbolu, Fırtına Deresi, Düzce,
Eskişehir, Kayseri, Giresun vs. (http://www.markakent.com/)
Marka kent olmanın önemini ve avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
•Marka kent olmak, gayri safi milli hasılanın artmasına neden olur
•Marka kent olmak, kentte yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasına neden olur.
•Marka kent olmak, daha fazla turistin ve ziyaretçinin gelmesini sağlar
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•Marka kent olmak, kültürel faaliyetlerin artmasına ve kentin kongre, konferans
ve fuar merkezi haline gelmesini sağlar.
•Marka kent olmak, kentte bulunan otel doluluk oranlarını artırır ve otel odaların
gerçek değerinden satılmasını sağlar
•Marka kentlere daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımcısı gelir
•Marka kent olmak, kentte yaşayanların özgüvenini artırır.
•Marka kent olmak, kentte üretilen ürünlere güven duygusunu artarır ve satışları
yükseltir.
•Tarihi, kültürel zenginlikler ve altyapı yatırımları ancak marka şehir
olunduğunda hayat bulur ve gelire dönüşür
Marka kent olmaktaki amaç, kentin cazibe merkezi haline getirmek, ziyaretçi
akışını hızlandırmak, işletmelerde yatırımı canlandırmak, halkı söz konusu kentte
yaşamaya ikna etmektir. Kentler ekonomilerini canlandırmak ve rekabet avantajı
sağlamak için marka olmak isterler. Marka olunduğu zaman ürünler veya hizmetler
diğerlerine oranla daha çok talep görür. Gerçek anlamda marka olmak için, uzun ve
zorlu bir süreç gerekir. Hem marka olmak için hem de marka kent olmak içinde
yapılması gerekenler aynıdır: iyi tanıtım, iyi hizmet, yüksek kalite ve güven. (Saylan,
2008).
Markalaşmak bir strateji işidir. Uzun soluklu emek, sabır, yatırım ve dayanışma
gerektirir. öncelikle ne markalaştırılacaktır, bir ilin tamamı mı, herhangi bir yeri veya
doğa harikası mı, yoksa ilin ilçesi (kenti) mi markalaştırılacaktır? Buna karar
verilmelidir. Kentlerin kendini anlatabilmesinin ilk şartı kendini tanımasıyla oluşur. Bu
nedenle marka kavramı üzerinde sabırla, ciddiyetle, titizlikle, inançla çalışılmalı ve
desteklenmelidir. Kentlerin başarılı, farklı, kaliteli ve özgün olabildiğini turistlere
anlatabilmesi gerekir.
Kentlerin markalaşması için uluslararası standartlarda kent müzeleri kurulması,
tarihi, kültürel ve mimari yapıların ve ören yerlerinin restorasyonunun yapılması; ulaşım
sistemi ile ilgili düzenlemeler; kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin
canlandırılması, sanat köyleri kurulması gibi kültürel düzenlemeleri, yerel yönetim ve
ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması
gibi fiziksel ve sosyal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekir.
Son yıllarda ortaya çıkan kırsal turizm olgusu kentlerin markalaşmasını
sağlayacak önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Kırsal turizm marka kent
olma sürecine gittikçe artan bir katkı sağlamaktadır. Ulaşım olanaklarının gelişmesi,
insanlara çevre sorunlarının yoğun olarak yaşandığı büyük kent ve sanayi
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merkezlerinden kaçarak doğaya ve onun bir parçası olan dağlık, ormanlık yörelere ve
yayla merkezlerine yönelmelerine yardım etmiş ve kırsal turizm ilgi görmeye
başlamıştır (Ülker, 1992). Buna bağlı olarak, daha bireysel hareket eden, çevre dostu,
ziyaret ettiği yörede yaşayan yerel halkın sosyo-kültürel özelliklerine, gelenek ve
göreneklerine ilgi duyan, yeni şeyler öğrenmeye meraklı bir turist kitlesi oluşmaya
başlamıştır (Güneş, 2001).Kırsal turizmde, rekreasyona en fazla olanak veren doğal
mekanların (örneğin; dağlar, mağaralar, akarsular vb.) kullanımı, ön plana
çıkmıştır.(Soykan, 1999). Türkiye kırsal turizmin gerçekleştirilmesi açısından şanslı
ülkelerdendir. Türkiye doğal güzellikleri, kültürü ve çok çeşitli tarım faaliyetlerinin
yapılabildiği topraklara sahiptir. Türkiye’de kırsal turizm kapsamında doğal flora (bitki
örtüsü) ve fauna (hayvan), olağanüstü peyzaj görüntülerine sahip yaylalar ve ormanlara
tur düzenleyerek, Türk kültürünün yansıtıldığı yöresel el sanatları, sportif olta
balıkçılığı, çim kayağı, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi faaliyetler
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. (Akça ve ark. 2000)
Turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olan kırsal yerleşim birimlerinde
dağ, yayla veya eko-turizm gibi faaliyetlerinin gelişimi, orta veya uzun vadede bu
yörelerin sorunlarının çözümünde ve kalkındırılmasında aktif rol oynayabilir. Önemli
olan turizme açılan bu yörelerde eskiden var olan bitkisel üretim, hayvancılık ve
ormancılık gibi tarımsal faaliyetleri terk etmeyerek, bununla birlikte o yöreye has el
sanatları, mimari tarz ve kültürel yapının bozulmadan korunmasıdır. Başka bir ifade ile
turizm, kırsal alanlarda tarımsal faaliyetin alternatifi değil aksine tamamlayıcısı
konumundadır. (Prof Dr Tuncay Neyişçi, Öğr. Görevlisi Abdullah Tekin)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kırsal turizm tesisi kurmak isteyen küçük
girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama
ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve
geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi
geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklenmektedir.
SANDIKLIYI MARKA KENT YAPABİLECEK ÖZELLİKLER
Sandıklı marka kent olarak diğer kentlerden farklı yapacak ve ön plana çıkaracak
en başta gelen özelliği Hüdai Kaplıcalarıdır. Hüdai Kaplıcasını ayrıcalıklı kılan, şifalı
suyunun mineral yapısı, çıkış sıcaklığı ve ünlü çamur banyolarıdır.
Hüdai
Kaplıcalarında hem kamu sektörüne ait işletmeler hem de özel sektöre ait konaklama
işletmeleri bulunmaktadır. Sandıklı'da 2 tanesi beş yıldızlı hizmet vermek üzere özel ve
kamu kuruluşlarına ait pek çok konaklama işletmeleri bulunmaktadır. Hüdai
Kaplıcalarında konaklama hizmetinin yanı sıra termal havuzlar, doğal çamur banyoları,
tabii saunalar, Türk hamamı, masaj salonları, güzellik merkezi - kuaför, bilardo,
Jimnastik salonu, basketbol tenisi, oyun salonu, alışveriş merkezi, bisiklet parkuru,
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basketbol sahası, yürüyüş parkurları kahvehane, fırın ve restoran gibi hizmetler de
verilmektedir.
Sandıklı Kırsal turizmin uygulanabilmesini sağlayacak yeterli potansiyel
bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık Sandıklı’nın en önemli geçim kaynağını
oluşturmaktadır. Tarım faaliyetleri olarak patates, şeker pancarı, buğday, arpa, nohut,
mercimek, mısır, kuru fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çayır ve
mera yem bitkileri olarak; fiğ, burçak, yonca, korunga vb.dir. Bağ-bahçe ürünleri
olarak: elma, armut, vişne, kiraz, ayva, badem, ceviz, erik, kayısı ve üzümdür. Sanayi
bitkileri olarak; şeker pancarı, patates, haşhaş ve ayçiçeği sayılabilir. Kırsal turizm
kapsamında tarım ve hayvancılığın üretim aşamaları ve Sandıklıya özgü el sanatları ve
kültürünü tanıtıcı çalışmalar yapılabilir.
Sandıklı’da Yunus Emre'ye ve hocası yani şeyhi Tapduk Emre'ye ait mezar
bulunmaktadır Tapduk Emre'nin Şeyhi olan Barak'ın da kabri Sandıklı'da
bulunmaktadır. Yine Barak Baba'nın Şeyhi olan Sarı Saltuk'un da türbesi Sandıklı'ya
bağlı, Saltuk Köyündedir.
Sandıklı Kalesi Sandıklı’nın tarihi mekanlarındandır. Sandıklı Kalesi ile Hicri
725 yılında (miladi 1324) Germiyan Büyük Sultanı Çelebi Yüce Emir’in tarafından
Mimar Çoban’a yaptırılmıştır. Kale halen, çam ağaçları, yeşil alanı ve yollarıyla,
ailelerin rahatlıkla oturabileceği bir mekan halindedir. Sandıklı’da Ulucami, Hamam
Önü
Camii
Keçi
(Keçe)
Camii
gibi
pek
çok
tarihi
cami
bulunmaktadır.(www.sanvak.org)
Ticari potansiyel bakımından Sandıklı’da daha çok esnaf ve sanatkar
faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmektedir. İlçede büyük bir sanayi kuruluşu yoktur.
Küçük sanat erbabının faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesinin yanı sıra Sandıklı’da
üretim yapan bazı fabrikalarda bulunmaktadır. Bunlar Sanpa Gıda Sanayii Ticaret
Anonim Şirketi, Un Fabrikası, Yem Fabrikası; Tarımsal Makine Fabrikası; Teneke
Fabrikası, Çivi Fabrikası, Isıcam Fabrikası, Gazoz Fabrikasıdır.
Cumhurbaşkanlığı Köşkünün restorasyonunda da kullanılan ve dünya inşaat
yıllıklarında adı geçen "Sandıklı Beyazı" adlı mermerin üretimi ve işlemesi Sandıklı’da
yapılmaktadır. (www.sandikli.bel.tr)
Sandıklı’da kırsal turizm Projesi oluşturularak birbirinden bağımsız turistik
ürünler (dağ yürüyüşleri, at çiftlikleri, sanat köyü, jip safari, vb) oluşturulabilir.
Uygun görülecek yerlerde geleneksel el sanatlarının üretiminin tüm aşamaları ile
sergilenerek ziyaretçilerin bu kültürle doğrudan temasları sağlanabilir.
Akdağ çevresindeki doğal yapıyı canlandıracak temalı park biçiminde
düzenlenerek bölgenin dikkat çekici turistik cazibe noktalarından biri haline
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dönüştürülebilir. Akdağ’da bulunan yabani hayvanların doğal ortamlarında gözlenmesi
amaçlı turlar düzenlenebilir.
Sandıklı’nın tarihi evleri restore edilerek geleneksel yaşama uygun biçimde
konaklama tesislerine dönüştürülebilir. Bu konaklama tesislerinin yer yatağı, geleneksel
el sanatı örnekleriyle bezenmiş yatak çarşafı, yastık kılıfı, perde, masa örtüsü, halı,
kilim, bakır, vb. özgün malzemelerle tefriş edilmesi sağlanabilir.
Bakır işlemeciliği, leblebi, helva, lokum üretimi aşamaları ritüelleştirilerek ve
zenginleştirilmiş biçimde görsel hale getirilebilir.
Sandıklı’nın marka kent olmasına katkıda bulunacak bir diğer ritüel de yarenlik
kültürüdür. Yarenlik kültürü; Orta Asya kökenli, sazlı sözlü bir folklor geleneğimizdir.
Yarenlik teşkilatı; mert, cömert, misafirperver, ahlaklı, büyüklere saygılı, küçüklere
şefkat besleyen, sır saklamasını bilen, kötü alışkanlıkları olmayan, belli bir sanat ve
mesleği olan, iyilik yapmayı seven, hak ve hukuka riayet eden, söz dinleyen, görev
bilincine sahip, çalışkan ve azimli, oynamasını ve eğlenmesini bilen, toplumla barışık,
çevresinde sevilen sayılan, geleneklerine, kültürüne, dinine bağlı, Sandıklı’da
oturanların kabul edildiği bir teşkilattır.
Sandıklı Köy Odaları restore edilerek köy geleneği ve kültürünün yaşatılması
sağlanabilir. Eskiden askerlerin mola verdiği, kahvehane ve misafirhane olarak
kullanılan köy odaları Türk misafirperverliğinin yaşatıldığı yerlerdi. Günümüzde
bayram sabahları köy halkının bir araya gelip bayramlaştığı, kahvaltı yaptığı ve sohbet
ettiği yer olarak hala kullanılmaktadır.
Aynı şekilde Türk kahvesinin hazırlanışı ve sunumu bir ritüel havasında
yapılabilir. Örneğin kahve kömür ateşinde kavrulmalı, özel ahşap kaplarda soğutulmalı,
pirinç el değirmenlerinde öğütülmeli, bakır cezvelerde ve kömür ateşinde pişirilerek
porselen fincanlarda sunulmalıdır. Kahve haneler akşamları geleneksel Türk
eğlencelerinin sergilenebileceği bir mekan olarak da kullanılabilir. Kent içinde
geleneksel ve organik malzemeler kullanarak yöre tatlarının sunulduğu lokantalar
açılabilir.
Sandıklı kültürünü yaşatabilecek biçimde, geleneksel yemeklerinin,
eğlencelerinin, yaşam kesitlerinin sunulabileceği, el sanatlarının ve ticari geleneklerinin
her yönüyle sergileneceği, ziyaretçilerin katılımına açık turistik kültür ve eğlence
merkezleri açılabilir.
Sandıklı’nın farklı özellikler taşıyan patates, haşhaş, sucuk, leblebi, şekerleme,
ekmek, gibi ürünlerinin işlenerek markalaştırılıp önce bölgeye sonra Türkiye’ye
tanıtılması hatta dünyaya tanıtılması hedeflenebilir. Sandıklı’nın farklı ekonomik,
sosyal ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasında turizm sektöründen yararlanmak gerekir.
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Özellikle Sandıklı’nın saydığımız ekonomik, sosyal, kültürel özelliklerin tanıtan bir tur
programı Sandıklı’nın marka kent olmasına çok önemli katkıda bulunacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEREL MARKALAR
Yerel marka kavramı belli bir coğrafi yer ya da bölgede üretilmiş mal ve
hizmetler demektir. Yerel marka kavramı hem Türkiye sınırları içinde hem de ülkenin
belirli bir yerinde üretilmiş pazarlanmış ürünler için kullanılan bir kavramdır.
Globalleşmiş markalara baktığımızda bunları çoğunlukla gelişmiş, güçlü ülkelerin
markaları olduğunu ve dünya genelinde pazar payına sahip olduklarını görmek
mümkündür. Global markaların sahip olduğu teknoloji, reklam, pazarlama ve dağıtım
gücü nedeni ile yerel markalar, global markalarla rekabet etmekte zorlanmaktadır.
Ülkemizde ticari mal ve hizmetlerin markalaşması ve tescil edilmesi, koruma
altına alınması ve halkla ilişkilere bakış açısı beklentilerin altında kalmaktadır. Türk
Patent Enstitüsü tarafından yapılan ve yayınlanan araştırmaya göre Türkiye’de en fazla
marka tescil başvurusu Marmara Bölgesinden yapılmaktadır. İkinci sırada İç Anadolu
bölgesi gelmektedir. Ülkemizde markalaşma ve tanıtıma gereken önemin
verilememesinin nedenleri arasında mali sorunlar, markalaşmanın önemsiz olduğunu
düşünmek gibi nedenler bulunmaktadır. Yerel üretimin markalaşması ve tanıtımı
açısından karşısına çıkan mali engeller de markalaşma sürecini olumsuz etkilemektedir.
Ülkemizde markalaşma konusuna yeterli önem verilmiyor olsa da sınırlı sayıda
bazı yerel markaların yaptığı özverili çalışmalar nedeni ile yabancı markalarla rekabet
edebildiğini ülke çapında ve dünyada pazar payına sahip olduklarını görmek de
mümkündür. Yerel markaların tanınması ve dünyaya pazarlanması aynı zamanda yerel
maddi kültürün de dünyaya tanıtılması anlamına gelmektedir.
Markalaşma süreci üretilen mal ve hizmetlerin marka tescilinin yapılarak koruma
altına alınmasına neden olmaktadır. Örneğin Gaziantep marka şehirdir. Bilindiği üzere
Avrupa Birliği’nin tescil ettiği ilk Türk markası Antep Baklavasıdır. Antep Baklavası
ibaresi coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir. Bu şekilde tescil edilen Antep
Baklavasının üretim metodu güvence altına alınmış ve Antep Baklavası markasının
kullanılabilmesi için belirlenen şekilde üretilmiş olması gerekmektedir.
Diğer yandan tescil edilen bu mal ve hizmetler o yöreye özgü olması nedeni ile
kentin markalaşmasına da katkı sağlamaktadır. Tanınmış yerel ürün, bölgeye seyahat
ederek yeme-içme, görme, ziyaret etme arzusu oluşturmakta bu nedenle marka kent
olgusuna katkıda bulunmaktadır.
Anadolu’nun bütün şehirlerinde o bölgeye özgü tüketim ve gıda markalarına
rastlamak mümkündür. Kentlerimiz yerel ekonomilerini, yerel geleneksel ürünlerini,
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kültürlerini diğer kentlere anlatarak "yerel ihracat" potansiyellerini arttırma çabası
içindedirler. Örneğin özellikle İstanbul’da şehirlerimizin, kentlerimizin kendi
kültürlerini, yemeklerini, geleneksel çeşitli ürünlerini tanıttığı birçok organizasyonlarla
karşılaşmaktayız..
SONUÇ VE ÖNERİLER
Markalaşma süreci, sadece marka kentin kamu görevlilerini, esnafların tacirlerini
değil, kentte yaşayan herkesi ilgilendiren bir olgudur. Bu nedenle kentte yaşayan tüm
kişi ve kuruluşlarının bu konuda özverili bir çalışma yapması gerekir. Bir kentin bilim
adamları, sanatçıları, müzisyenleri, eğitimcileri, mimarları ve yeni fikirler üreten kişileri
markalaşma sürecinde söz sahibidirler. Bu insanlar olmadan markalaşma süreci
gerçekleşemez. Belirtmek gerekir ki marka şehir olabilmekteki amaç; popülerliği olan
bir imaj yaratmak değil; daha fazla turist çekmek, yatırımları canlandırmak, değerli
katkılar sağlayabilecek, özgün insanların şehirde yaşamasını mümkün hale getirmek
demektir.
Yerli markaların hemen hepsinin bölgesel birer marka olmaktan çıkıp önce ülke
çapında sonra dünyaya açılarak ürünlerini tanıtma hedeflerinin olması zorunludur. Yerli
ve yabancı ülke vatandaşlarının marka hakkını ihlal etmesini önlemek ve yerel ürünlerin
korunması için Türk Patent Enstitüsüne marka tescili yapılması teşvik edilmelidir.
Özel sektör ve kırsal halkın katılımı sonucu dağ ve orman köylerinde turizm
faaliyeti yaygınlaştırılmalıdır.
Sandıklı’nın marka kent olmasında etkisi olacağı düşünülen Hüdai kaplıcası,
Yunus Emre ve Tapduk Emre türbeleri, Sandıklı kalesi, Sandıklı’nın geleneksel,
kendine özgü gelenekleri, kültürü, sosyal yaşantısı, gerekli olan alt yapısı tamamlanarak
yerel ürünlerin sunumuyla zenginleştirilerek kırsal turizm faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir.
Sandıklı’da üretilen yerel ürünlerin marka tescili yapılması ve Sandıklı’nın
kendine özgü yerel ürünlerinin üretim şartlarının korunması gerçekleştirilmelidir.
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BİR EMEGİN ÖYKÜSÜ: SANDIKLI LEBLEBİSİ
Öğr. Gör. M. Zafer ÇAĞLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Nedret ÇAĞLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi
ÖZET
600 yılı aşkın bir süredir, adı Sandıklı ile özdeşleşen leblebicilik günümüzde sanayileşmenin
getirdiği rekabet koşullarına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Sandıklı’nın önemli bir
marka değeri olan leblebiciliğinin günümüzdeki durumunu belirlemek amacıyla, yüz yüze
görüşmelere dayanan bir araştırma yapılmış ve konu ‘Sandıklı Leblebisi’ adı ile sekiz
dakikalık bir belgesel film haline getirillmiştir.
Anahtar kelimeler: Leblebi, Sandıklı, Markalaşma, İmaj
Key Words: Roasted Chickpea, Sandıklı, Marketing, Image,

Sandıklı Leblebisi
Leblebi’nin öyküsü Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin güçlendiği yıllarda
başlar. Sandıklı’da leblebiciliğin, leblebicilerin piri olarak kabul edilen Şeyh Nurettin
tarafından başlatıldığı rivayet edilmektedir. Söylentiye göre, nohutları parçalanmadan
kavurmaya çalışan Şeyh Nurettin, pek çok deneme yapmasına rağmen buna muvaffak
olamaz. Bu nedenle üzülür ve ağlar. Ağladığında gözlerinden süzülen gözyaşları
nohutları ıslatınca, o gözyaşları leblebiye giden yolun anahtarı olur. Gözyaşları ısıtılan
nohutların üzerine döküldüğünde, nohutları parçalanmadığını görür ve Şeyh Nurettin,
nohutların ısıtılmadan önce, ıslatılması gerektiğini (yani tavlanması gerektiğini) anlar.
Böylelikle, bugünkü anlamda leblebi keşfedilmiş olur. (Anonim)
Fotoğraf 1. Sandıklı Leblebisi
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Leblebicilerin piri olarak anılan Şeyh Nurettin ve arkadaşları, Sandıklı’da
Muradin Türbesi’de yatmaktadır. Şeyh Nurettin ve Şeyh Hamza’nın o dönemin
leblebici loncasının piri oldukları kabul edilmektedir. (Kalafat, Yaşar.,
http://www.oocities.org/yasarkalafat/bil15.htm 14.08.2014)
Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Sandıklı'dan bahsederken, Sandıklı'da 40
leblebici dükkanının bulunduğunu anlatmaktadır. Her ne kadar günümüzde bu dükkan
sayısı azalsa da, mevcut imalathanelerde üretim yapan leblebici esnafı, Sandıklı
ekonomisine
katkıda
bulunmaya
çalışmaktadır
(http://sandikli.bel.tr/index.php?sayfa=12).
Sandıklı’nın en eski leblebicilerinden olan İsmail Şentürk, Sandıklı Leblebisi’nin
hangi aşamalardan geçerek yapıldığını şöyle dile getirmektedir:
‘Leblebi’nin hammaddesi olan nohut, tezgahta satıma gitmeden önce yaklaşık
bir ay süren işlemden geçiyor. İlk önce nohut işletmemize geliyor. Çalkalama işleminde,
küçüğü, büyüğü, içindeki çöpleri ayrıldıktan sonra, sınıfına göre, ilk tavlaması
yapılıyor. Bir haftalık bir bekleme süresi var. Sonra tekrar tavlama işlemi yapılıyor.
Kabuğunun yumuşaması için tekrar tavlanıyor ve seriliyor. Tekrar bir hafta serilip
dinlendirildikten sonra, nohut üçüncü kez işleme giriyor. Tekrar tavlanma işlemi
başlıyor. Bu son işlem, tavlanma işleminin sonuncusunu teşkil ediyor. Tekrar seriliyor.
Bir hafta dinledikten sora, işlem yapılmadan bir gün öncel nohut sulanıyor, bu vaziyette
bir gün bekletiliyor. Ertesi gün işleme başlanıyor. Mafrak dediğimiz, leblebi
makinesinin içine 2 teneke leblebiyi döküp, kabuğunun soyulmasını sağlıyoruz. Kabuk
çıktıktan sonra, kavurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ki yaptığımız işlem
tek kavrulmuş leblebiyi ortaya çıkarıyor. Ancak son işlem olarak leblebiyi bir kez daha
kavurarak, çifte kavrulmuş leblebiyi üretiyoruz. Yani, biraz önce de değindiğim gibi,
kaliteli bir leblebiyi üretmek için bir aylık süreye ihtiyacımız var. ’Sandıklılı leblebi
üreticilerin Bekir Esen ve Ahmet Gürler, geçtiğimiz yıllarda 20’ye yakın leblebi
üreticisi bulunan Sandıklı’da şu günlerde bu sayının 5’e düştüğünü belirterek, şu
hususlara değinmektedirler: ‘Mesleğimizin çok zor olması, çocuklarımızın bu mesleğe
eğilmemesi, dolayısıyla çırak yetiştirememek Sandıklı Leblebiciğinin önemli bir
sorunudur. Yani mesleğimiz şu anda hemen, hemen bitmek üzere.’
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Fotoğraf 2. Leblebici Ahmet Gürler

Sandıklı leblebisinin farkını ise Sandıklılı yazar Ali Osman Karakuş ise şöyle dile
getirmektedir: ‘Leblebi bildiğiniz gibi nohuttan olur. Ama her nohuttan leblebi olur
mu? Olur, ama Sandıklı leblebisi olmaz. Çünkü, en güzel leblebiler yüksek yerlerin
nohutlarından olur. Coğrafi konumumuza baktığımızda Sandıklı yüksek bir yerdedir. O
nedenle Sandıklı’nın leblebisi bir başka güzel olur.’
SONUÇ
Sandıklı’nın önemli bir marka değeri olan leblebicilik, sanayileşmeye karşısında
zorlukla ayakta durmaktadır. Bu mesleğin, orijinal hali ile korunup yaşatılması ve
geleceğe aktarılması Sandıklı imajı ve markalaşması açısından önem arz etmektedir. İç
Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan ulaşım güzergahında yer alan, Sandıklı’nın bu
geleneksel ürünü koruyup, geliştirmesi ekonomik açıdan da ilçeye önemli girdiler
sağlayacaktır. Bu konuda özel işletmeler kadar yerel yönetimlere de görevler
düşmektedir. Ayrıca medyanın çeşitli imkanlarından faydalanarak, Sandıklı leblebisinin
daha geniş kitlelere tanıtılması yerinde olacaktır.
KAYNAKÇA
Kalafat, Y., “Eskişehir ve Çevresi Ulucanlarında Eski İnançların İzleri”,
http://www.oocities.org/yasarkalafat/bil15.htm (14.08.2014)
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SANDIKLI VƏ ABŞERON İLÇELERİ: ORTAK VE FARKLI
GELENEKLER
Assoc.Prof.Dr.Sabina Nematzade / Doç.Dr.Sebine Nimetzade
(Azerbaycan Milli İlmler Akademisi)
Assoc.Prof.Dr.Sabira Nematzade / Doç.Dr.Sabira Nimetzade
(Bakü Devlet Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr.Hormet Javadova / Doç.Dr. Hörmet Cavadova
(Bakü Devlet Üniversitesi)
ÖZET
Her bir halkın kültürünü, medeniyetini oluşturan, daha doğrusu onun maneviyatını, zevkini,
sosyal, dini ve felsefi düşüncesini, etik ve estetik tasavvurlarını yansıtan gelenekleri vardır.
İslamı kabul eden Türk halkları da, yeni dinin temel prensiplerine aykırı olmayan kendi
kültürel öğelerini, geleneklerini Müslüman idealojisine sadık olarak, daha doğrusu onun
ahlaki değerleri etrafında Türk-İslam sentezi ile formalaştırmışlardır.
Büyük şehirlerde aparılan sorgular neticesinde belə kanaata gelinir ki, uzun tarihi
sınaklardan geçmiş gelenekler bazan lüzumsuzlaşır. Ama bazan yad ünsürlerin tesiri
toplumda daha çok rastlanılır. Buna rağmen geleneklerin hifz edilmesi için elinden geleni
esirgemeyen kurumlar, bilim adamları vardır.
Bu tekzipedilmezdir ki, gelenekler aile Enstitüsü etrafında teşekkül buluyor: kız gördü, kız
isteme, nişan, kına gecesi, nikah, töreni, düğün, daha sonra dünyaya göz açan bebek ile ilgili
gelenekler: isim koydu, diş hediyi (Diş duzlaması), sünnet toyu ... Sandıklı ve Abşeron
ilçelerinin geleneklerindeki benzerlik ve farklılıkların araştırılmasının, analiz edilmesinin
kültürel, sosyal, milli, manevi ve d. acıdan oldukca ilginc materyallerin ortaya çıkacağına
inanıyoruz.
Sandıklı "gelin cuması", Abşeron ilçelerinde ise "ayakaçtı" denilen gelenekler okşar ve
farklı yönleriyle dikkat çekiyor. Sandıklı genç çiftlerin evlenmesinden 1 veya 2 ay sonra
cuma günü olunca gelin annesinin evine gider. Akşama kadar gelin orada kalır. Akşam
işinden çıkan damadın da gelmesiyle kız evinde cuma daveti yapılır. Bazen: bu davetlere
damadın anne ve babası da katılırlar. Abşeron ilçelerinde ise gelini gördükten sonra gelinin
annesi kızını ve damadını evine misafir çağırır. Buna yukarıda söylediğimiz gibi "ayakaçtı"
diyorlar. Damadın evine haber gönderiyorlar ki, misafir gelin. (Not edelim ki, bunun için
mutlaka 40 günün geçmesi bekleniyor). Meclis kuruyorlar. Kızın annesi damat ve kıza aldığı
hediyeyi veriyor. "Ayakaçtı" dan sonra damatla gelin istedikleri zaman oraya gidip gelirler.
Anahtar kelimeler: Sandıklı, Abşeron yarımadası, gelenek, kültür.
Key words: Sandıklı, Absheron peninsula, tradition, culture.
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GİRİŞ
Her bir halkın kültürünü, medeniyetini oluşturan, daha doğrusu onun
maneviyatını, zevkini, sosyal, dini ve felsefi düşüncesini, etik ve estetik tasavvurlarını
yansıtan gelenekleri vardır. İslamı kabul eden Türk halkları da, yeni dinin temel
prensiplerine aykırı olmayan kendi kültürel öğelerini, geleneklerini Müslüman
idealojisine sadık olarak, daha doğrusu onun ahlaki değerleri etrafında Türk-İslam
sentezi ile formalaştırmışlardır. Bu bakımdan Sandıklı ve Abşeronun ilçelerinin ortak
ve farklı taraflarıyla geleneklerini, milli ve dini adetlerini karşılaştırarak analiz etmek,
değerlendirmek son derece önemlidir.
İlk kuruluşunun hangi çağlarda olduğu tespit edilemiyen Sandıklı Anadolu’nun
en eski yerleşim merkezlerinden birisi olmuşdur. Mahalli ve tarihi tetkiklere göre
Sandıklı isminin verilmesinde bazı rivayetler vardır:
(http://www.basagac.bel.tr/kentrehber1.asp?git=gelenek)
Birincisi ilçenin coğrafi durumu itibariyle düz bir ovada, etrafı dağlarla çevrili
ve kısmen çukur bir sahada kurulmuş olduğundan, bu durumun sandık manzarası
göstermesinden dolayı Sandikli denildiği yolundadır.
İkincisi ise Hititler Sandıklı’ya Samuka adını vermişlerdi. O dilde bu kelimenin
anlamı Sanduk imiş. Sonradan İonların istilasına uğramış Samuka da Mukaddes Sandık
manasına gelen Apamiyakivatos ismini almış.
Üçüncü rivayette ise Sandıklı, Selçuklu komutanlarında Emir Sanduk Bey
tarafından 1072 yılında fethedildiği için Emir Sanduk’tan dolayı Sandikli denilmiştir.
Abşeron yarımadası ise Hazar denizinin batı kıyısında bulunmaktadır. Kelimenin
etimolojisi ile bağlı farklı görüşler mevcuttur. Bazı araştırmacılar "Abşeron"
kelimesinin Farsça - ab (su) ve şoran (tuzlu) kelimesinden oluştuğunu belirtiyor. Anlamı
"Şor su" demektir. Birçok bilim adamlarının görüşüne göre ise "Abşeron" Oğuz
boylarından biri olan avşar veya Afşar tayfa adı ile bağlıdır. Bazı kaynakların verilerine
göre, Bakü yakınlarında, İran'dan Derbend'e giden kervan yolunun üzerinde əfşəran adlı
yerleşim noktası olmuştur. Ortaçağ'da Hazar denizinin batı kıyısında, Pirallahı adasının
karşısında Əfşəran adlı şehrin mevcudiyeti hakkında bilgi verilmiştir. Türk-Selçuk
tayfa birliğine dahil olmuş ve Azerbaycan halkının etnogenezinde (kökeninde) yer almış
Afşarlar Safeviler devletinin siyasi hayatında önemli rol oynamıştır. Nadir Şah Afşarın
döneminde bir süre hakimiyeti ele alabilmişler. Böyle ortamda afşarların adı
Azerbaycan toponimisinde (yer isimleri hakkında bilim dalı) yer bulduğu tahmin
ediliyor. O'dur ki, Abşeron toponiminin "Afşar yaşayan yer" gibi izah edilmesi mantığa
daha
çok
uyumludur.
(http://az.wikipedia.org/wiki/Ab%C5%9Feron_yar%C4%B1madas%C4%B1).
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Abşeron yarımadasında bulunan ilçeler Abşeron ilçeleri, bazan da Bakü kentleri
(İstanbul etrafı ilçeler) olarak adlandırılır. Onlar Balahanı, Bibiheybet, Bilgeh,
Binegedi, Bine, Buzovna, Zagulba, Zire, Zig, Kürdehanı, Maştağa, Merdekan,
Nardaran, Novhanı, Pirşağı Ramana, Saray, Surahanı, Türkan ve başkaları dır. Bu
ilçelerde yaşayanlar genelde kendi adet ve gelenek lerine, geleneklerine bağlı
insanlardır.
Sandıklıda olduğu kimi Abşeron ilçelerinin de ekseriyyetinde evlenmeler
genellikle görücü usulü ile oluyor. Genellikle erkeklerin universite ve askerliklerini
bitirmeleri beklenir. Kızlarda evlenme yaşı erkendir. Buna rağmen gec evlilikler de az
değildir. Ailede bir-kaç kiz oldukta yaş sıralasıyla aile qurmaları toplumda doğru hisap
ediliyor ve aile tarafından makbul karşılanıyor. Keçen yüzyılın sonlarında bile Maştağa
ilçesinde kız oğlanı görmeden “heri”si veriliyor, yani söz kesiliyordu. (Z.Babayevanın
söylediklerinden). Günümüzde belə durumların değişmesine rağmen kızın evlenme
konusunda Sandıklıda olduğu kimi Abşeron ilçelerinde de anne ve baba esas rol
oynayırlar.
Sandıklı'da ve Abşeron ilçelerinde aile kurmanın - evlenmenin çeşitli aşamaları
vardır ki, onlar da bu iki bölgenin geleneklerinin okşar ve farklı yönlerini kendisinde
aksettiriyor.
Sandıklı'da evlenmenin çeşitli aşamalarını aşağıdakı gibi sıralanıyor:
1.

Görücü gitme

2.

Kız isteme

3.

Söz kesme ve şerbet içme

4.

Nişan hazırlığı

5.

Nişan takma

6.
Düğün (çeyiz serme-karyola düzme ve urba görme, kına, güvey başı, gelin
inme, yüz görümü, duvak)
Abşeron ilçelerinde
1.

Kız gördü ve ya kız beğenme

2.

Elçilik

3.

Heri

4.

Kiçik nişan

5.

Büyük nişan

6.

Paltar kesti (Son zamanlar bu pek yapılmaz)
231

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
7.

Kına geçesi

8.

Kız düğünü

9.
Oğlan düyünü (Son yıllarda bu düyünü bu ilçelerde bey ve gelin tarafları
birge ediyorlar).
10.

Cehiz aparma.

11.

Bey-gelin dasının bezedilmesi

12.

Gelin apardı.

13.

Üze çıktı

14.

Hefte hamam

15.

Ayakaçtı…

Türkilye ve Azebaycanın bir çok il ve ilçelerinde olduğu gibi Sandıklı ve
Abşeron ilçelerinde de evlilik çoğu zaman görücü usulüyle yapılamaktadır. Sandıklıda
önce çevrede görülüp beğenilen kız, erkek evi tarafından karar verilerek damat olacak
erkeğin çok yakınlarından biri veya ikisi kızı görmek için kız evine bir bahane ile
giderler. Hiç belli etmeden kız evinin derli toplu (düzenli) olduğunu kontrol ederler.
Kızın hal ve hareketlerine bakılır. Belli bir bahane bulunarak kalkılır. Oğlan evine
gelindiğinde asıl konuşma ve tartışmalar başlar. Kız beğenilmemişse bin bir türlü
bahaneler bulunur. Bir başka kız aranmaya çıkılır. Fakat kız beğenilmişse oğlan evi
kendi aralarında bir kez daha kız evine gitmeyi kararlaştırırlar. Bu zaman içinde de kız
evi de bazı bilgilere sahip olur. Oğlan evi büyükleriyle kız evine giderler. Şayet kız
evinin niyeti varsa kayınvalide olacak kişinin altına kalın minder serilir. Kız
verilmeyecekse kız evi kendilerince çeşitli bahaneler gösteririler. Görücülere kız, çay,
kahve, şeker gibi ikramlarda bulunursa, görücülere görünürse bu da kızın verilmeye
meyli olduğunu gösterir. Kendi aralarında hoş sohbetler edildikten sonra kız istemek
için gün alınır. (http://www.basagac.bel.tr/kentrehber1.asp?git=gelenek)
Abşeron ilçelerinde elçilik zamanı heç bir yemek ikramı olmuyor. Çaylar razılık
alınmayacana kadar içilmmez. Kız evinden razılık alındıkda çaya bir parça şeker atılır,
“şirin çay” içilir. “Şirin (tatlı) çayını içtik” demek bu iş alındı, oldu demektir. Sandıklıda
söz kesme, şerbet içme gibi adlanan bu gelenek Abşeron ilçelerine de özgüdür. Burada
buna sözkesme ile yanısıra “heri” de deniliyor. Heri merasiminde Abşeron ilçelerinde
gelin adayının barmağına tektaş yüzük takılır. Bazı ilçelerde buna “hatircam”da derler.
(Önceler nişanı bu bölgelerde iki türlü yapardılar.: kiçik nişan, büyük nişan).
Sandıklıda söz kesme söz kesme (söz verme) ve şerbet içme aşağıdakı gibi tarif
ediliyor: Söz kesme günü oğlan evi çay, kahve, şeker, lokum ve kolonya gibi yiyecek ve
içeceklerle yakın aile çevresi ve aile büyükleriyle kız evine giderler. Oğlan evinden
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getirilen şeker ve su ile yapılan şerbet misafirlere ikram edilir. Arkasından oğlan
evinden getirilen çay, şeker ve lokum verilir. Kız evinde toplananlar hem oğlan hem de
kız evinin kadınlarıdır. Böylece kadınlar arası söz kesme yapılmış olur. Kız evindeki
şerbet ve diğer yiyeceklerin dağıtma işi gelin adayı ve arkadaşları tarafından yapılır.
Şerbet içimi bittikten sonra çay ve tatlı yenilir, içilir. Böylece kadınlar arası söz kesimi
yapılmış olur. (http://www.basagac.bel.tr/kentrehber1.asp?git=gelenek)
Nişan merasiminde Abşeron ilçelerinde Azerbaycanın diger bölgelerinden farklı
olarak içeceklerden “kakao” ikram edilmesi gibi bir adet vardır. Bazı ilçelerde nişan
masraflarını damat taraf karşılıyor. Ama genellikle nişandakı ikramlar kız evi tarafından
hazırlanıyor. Nişan pastası, çikolatalar, gelin için hediye bağlamaları getiriliyor. Bu
hediyeler içerisinde parfum, elbiseler, giyecekler, aksesuarler yer alıyor. Ayakkabı
nişan hediyeleri içerisinde olmuyor. Çünki, bunun yeni kurulacak aileye uğursuzluk,
darlık getire bileceyine inanıyorlar.
Abşeron ilçelerinde nişandan sonra kız kimin düğününe, nişanına gitse, onun
adına “xonça” getiriyorlar. Burada nuşanlı kız arkadaşlarıyla, kuzenleri, kızkardeşleri
ile bir tarafta oturuyor. Bu zaman kayınvalide elinde xonça meclise girer ve gelir
gelininin karşısına. Alnından öpüp onu kaldırıyor ve xonçanı koyuyor onun yerine.
Gelini ile karşılıklı dans ediyorlar. Bundan sonra baldız, kayın ve bey gelinle karşılıklı
dans ediyorlar.
Nişanlı olduğu dönem erzinde bu nişanlılık uzun zaman sürse bile kız evine
bayramlıklar, kurbanlıklar aparılıyor. Sandıklıdan farklı olarak Abşeron ilçelerinde
başlık parası istenmiyor, alınmıyor. Ama, bayramlıklarda kız evine getirilen ikram ve
hediyelerden ilave olarak “nübarlık” ve “bağbaşı” getiriliyor. Nübarlık, (bazan buna
“yaprakçıktı”da deniliyor) ilkbaharın sonu, yazın evvelinde olan tüm meyvelerden kız
evine aparılan ikramdır. Bağbaşı ise payız meyvelerinin kız evine aparılan ikramdır. Bu
tür gelenekler iki gencin izdivacı neticesinde akraba olacak aileleri bir-birine
yaklaştırır, aileler arasında sıcaklık yaratıyor. Nevruz bayramında ise oğlan evi kız evine
“vesour” getiriyor. Bu bayram tatlılarının hazırlanması için gerekli olan malzemelerdir.
Kız evi hemin malzemelerden baklava, şekerbura vb. yapıyor, damatın evine de bu
tatlılardan gönderiliyor. Kayd etmek gerekiyor ki, Abşeron ilçelerinde gençlerin nişanlı
oldukları dönemde oğlan evi kız evine bayramlarda hediyeler aparır, ama başlık parası
gibi adetler bu yerlerde yoktur.
Düyünden once danışıkların aparılması, düğün gününün tayin edilmesi hem
Sandıklı, hem de Abşeron ilçeleri için has özelliktir. Burada hangi gün çeyiz taşınacak,
hangi gün düğün olacak ve bunlarla bağlı meseleler konuşuluyor. Düğünden once cehiz
(çeyiz) kız evinden damatın evine aparılıyor. Sandıklıda ve Abşeron ilçelerinin ortak
geleneklerinden olan cehiz aparma, çeyiz serme oldukca keyif verici bir merasimdir.
Sandıklıda “oğlan evi kız evindeki çeyizin alınması için Çarşamba günü veya Perşembe
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sabahı bir araba tutarak kız evine giderler. Kızın hazırlamış olduğu çeyizler arabaya
yüklenerek oğlan evine getirilir. Arabacıya ya bir basma ya da bir gömlek verilir. Bu
arada eşya getirmeye gidenlere, kız evi tarafından bazı hediyeler verilir. Perşembe günü
kız evi topluca çeyiz serme için oğlan evine gelir. Kız ve oğlan evinin eşyaları, kız
evinden gelenlerle yerleştirilir. Çeyiz serme işine oğlan evinde bulunanlar da yardım
ederler. Bu arada hazırlanan bohça gelin odasına konur. Oğlanın yakın akrabalarına
konan dürü bohçasının içinde iç çamaşırı, çorap, yazma, havlu, elbiselik, çarşaf, mendil
vb giyim eşyaları bulunur. En sonunda kızın yatak odası hazırlanır. Bütün yapılan bu
hazırlıklara Sandıklı'da "karyola düzme", bazı köylerinde ise "döşek gelme" adı
verilir”. (http://www.basagac.bel.tr/kentrehber1.asp?git=gelenek_
Abşeron ilçelerinnde de düğünden 2-3 gün önce gelinin çeyizini getirirler. Bunu
gelinin kardeşleri, amcası, dayısı, halası, teyzesi oğulları, damatın arkadaşları ve
"kardeşliği" getiriyorlar. Damatın annesi gelinin çeyizini düşürmek için gelinin
kardeşine nemer veriyor. Sonra gelinin yengesi ve ablası, kızkardeşi evi süslemeye
gelirler. Onlar evi süsledikten sonra eşyaların bazısına kırmızı kurdele bağlıyorlar.
Kayınvalide evi süsleyenlere hediye veriyor.
Abşeron ilçelerinde kız düğünü de ayrıca olarak yapılıyor ve akşamdan başlayan
düğün sabaha kadar devam ediyor. Burada hiçbir erkeğin bulunmaması şart.
Müzisyenler de kadınlardan ibaret oluyor. Kına gecesi düyünden hemen once yapılıyor.
Sandıklıda ve Abşeron ilçelerinde gelin kızın kalbinde güzel duygular yaradan
oldukca gözel bir ortamda, şarkı ve türkü sedaları altında onu artık yeni bir aileye
uğurlayan kına gecesi geleneği sosyo-kültürel bakımdan oldukca mühimdir. Sandıklıda
ve Abşeron ilçelerinde geçirilen kına merasiminde ortak geleneklerle yanısıra
farklılıklarda vardır. Ve onlardan biri odur ki, Sandıklıda kına yakılırken orada bulunan
bütün davetliler ve kız anası ağlar, Abşeron ilçelerinde ise bunun tam aksi, her kes güler,
dans eder.
Düğün ve nigah bu yerlerde aynı günde yapılıyor. Düğünden sonra üç gün kız evi
yeni evlenenler için ikramlar getiriyorlar. 1.gün kuymak, 2.gün düşber-kutab, 3-cü gün
plov getiriyorlar. Hafta tamam oldukda ise heft-hamam deniler merasim geçiriliyor. Kız
evinden yeni evlenenlere hediyelerler getiriliyor.
Sandıklı "gelin cuması", Abşeron ilçelerinde ise "ayakaçtı" denilen gelenekler
okşar ve farklı yönleriyle dikkat çekiyor. Sandıklı genç çiftlerin evlenmesinden 1 veya
2 ay sonra cuma günü olunca gelin annesinin evine gider. Akşama kadar gelin orada
kalır. Akşam işinden çıkan damadın da gelmesiyle kız evinde cuma daveti yapılır.
Bazen: bu davetlere damadın anne ve babası da katılırlar. Abşeron ilçelerinde ise gelini
gördükten sonra gelinin annesi kızını ve damadını evine misafir çağırır. Buna yukarıda
söylediğimiz gibi "ayakaçtı" diyorlar. Damadın evine haber gönderiyorlar ki, misafir
gelin. (Not edelim ki, bunun için mutlaka 40 günün geçmesi bekleniyor). Meclis
kuruyorlar. Kızın annesi damat ve kıza aldığı hediyeyi veriyor. "Ayakaçtı" dan sonra
damatla gelin istedikleri zaman oraya gidip gelirler.
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Damat ve gelinin düğünden sonra Bayram ziyaretleri Sandıklıda olduğu gibi
Abşeron ilçelerinde de dikkat merkezindedir. Ramazan, Kurban bayramlarında
Sandıklıda yemeklerle yanısıra çeşitli tatlılar (kadayıf, ekmek kadayıfı, baklava, sütlaç
vb.) yapılır. Abşeron ilçelerinde ana yemek olarak tüm bayramlarda plov yapılması
şartdır. Tatlılardan şekerbura, badambura, baklava vb. yapılır. Ayrıca bayramın 1. veya
2. günü yeni aile kurmuş damat ve gelin kız evine bayramlaşmak için bayram ziyareti
yaparlar. (http://www.markasandikli.com/?page_id=273) Bayram ziyaretleri Sandıklı
ve Abşeron ilçelerinde esaslıve önem taşıyan geleneklerindendir. Bu türlü gelenekler
akrabalık bağlarının daha dayanıklı olmasına neden oluyor.
Giyim-geçimle bağlı adet-gelenekler halen hem Sandıklı, hem de Abşeronun
ilçelerinde muhafazakardır. Hatta sovyetler döneminde bile Maştağa ilçesinde yaşlı
kadınların ekseriyeti “çarşab” geyiniyordular. Sandıklıda da cümhuriyetin ilk yıllarında
da çarşaf, peçe ve car gibi çeşitli örtüler kullanılıyordu.
Bu gün büyük şehirlerde aparılan sorgular neticesinde böyle kanaata gelinir ki,
uzun tarihi sınaklardan geçmiş gelenekler bazan lüzumsuzlaşır. Ama bazan yad
ünsürlerin tesiri toplumda daha çok rastlanılır. Buna rağmen geleneklerin hifz edilmesi
için elinden geleni esirgemeyen kurumlar, bilim adamları vardır.
Bu tekzipedilmezdir ki, gelenekler aile Enstitüsü etrafında teşekkül buluyor: kız
gördü, kız isteme, nişan, kına gecesi, nikah, töreni, düğün, daha sonra dünyaya göz açan
bebek ile ilgili gelenekler: isim koydu,, diş hediyi (Diş duzlaması), sünnet toyu ...
Sandıklı ve Abşeron ilçelerinin geleneklerindeki benzerlik ve farklılıkların
araştırılmasının, analiz edilmesinin kültürel, sosyal, milli, manevi ve d. acıdan oldukca
ilginc materyallerin ortaya çıkacağına inanıyoruz.
Bu gün hem Sandıklı, hem de Abşeron ilçeleri kendi geleneklerine sadık
kalmakla yanısıra çağdaşlığa doğru inamla ireliyorlar. Kendi özelliklerini küreselleşen
dünyanın karmaşıklığında bile koruya bilmek için çaba harcıyorlar. Aile müessesesinin
korunmasına hizmet eden ortaklığı ve farklılıkları ile söz konusu olan Sandıklının ve
Abşeron ilçelerinin geleneklerinin araşdırılmasının yeni tatkikatların aparılmasına ve bu
bölgeler arasında medeni alakaların oluşmasına vesile olacağına umut ediyoruz.
Kaynakça:
1.http://www.basagac.bel.tr/kentrehber1.asp?git=gelenek
2.http://www.markasandikli.com/?page_id=273
3.http://www.markasandikli.com/?page_id=271
4.http://az.wikipedia.org/wiki/Abşeron_yarımadası
5.http://az.wikipedia.org/wiki/Abşeron_rayonu
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SANDIKLI İLÇESİNDE HAŞHAŞ TARIMI
Doç.Dr. Barış TAŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
ÖZET:
Ege bölgesi ve özellikle İçbatı Anadolu bölümü, Türkiye’de haşhaş yetiştiriciliğinde önemli
bir yere sahiptir. Haşhaş kapsülünden elde edilen afyon sakızını işleyen Türkiye’deki tek
fabrika olan Afyon Alkaloitleri Fabrikasının Afyonkarahisar (Bolvadin) ilinde bulunması,
il ve çevresinde haşhaş tarımını ön plana çıkarmıştır. Haşhaş tarımı, üretilen ürünler
nedeniyle Türkiye’de ve dünyada kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Bu durum haşhaş
yetişebilen her yerde haşhaşın yetiştirilememesine neden olmaktadır. Bu bağlamda
Afyonkarahisar, Türkiye’de en fazla haşhaş yetiştirilen il konumundadır. Buna karşın
Afyonkarahisar ilinin de tüm ilçelerinde haşhaş yetiştirilmemektedir. Ana hatlarıyla düz ya
da düze yakın sahalar ile sulama olanaklarının elverişli sahalarda haşhaş tarımı
yapılabilmektedir. İl sınırları içerisinde Dinar, Sinanpaşa, Şuhut, Çobanlar, Bolvadin ve
Sandıklı, en fazla haşhaş yetiştirilen ilçeler konumundadır. Sandıklı, bulunduğu coğrafi ve
ekolojik koşullar itibariyle haşhaş tarımına uygun bir ilçedir. Haşhaş tarımının yapılabilmesi
için yıllık ortalama 600 mm civarında yağışa ihtiyaç vardır. Bu miktarın altında yağış alan
yerlerde sulama yardımıyla bu açık giderilebilmektedir. Sandıklı ilçesi ve çevresi genel
olarak bu miktarı karşılayabilecek miktarda yağış almakla birlikte sulama olanaklarının da
elverişliliği ile haşhaş tarımı ilçede ön plana çıkar. Bunun yanı sıra Sandıklı ovasının varlığı
ile düz alanlar kesintisiz devam etmektedir. Ayrıca ova tabanında kumlu-tınlı alüvyal
toprakların varlığı da haşhaş tarımı için elverişlilik arz etmektedir. Son yıllarda ilçede
patates ile birlikte haşhaş tarımının da arttığı dikkat çekmektedir. Bu durum ilçenin doğal
çevre özelliklerinin elverişliliği yanında ulaşım olanaklarının elverişliliği ile de ilişkilidir.
Bu çalışmada Sandıklı ilçesinde haşhaş tarımının coğrafi esasları, doğal ve beşeri çevre
özellikleri ile ilişkilendirilerek ilçedeki haşhaş tarımının mevcut durumu tespit edilerek
ileriye yönelik planlama önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sandıklı, Haşhaş, Afyon.

1. Sandıklı İlçesinin Konumu ve Genel coğrafi özellikler:
Sandıklı ilçesi, Afyonkarahisar iline bağlı bir idari alandır. İlçeyi güneyden Dinar
ve Kızılören, batıdan Çivril ve Hocalar, kuzeyden Sincanlı ve doğudan Şuhut ilçeleri
çevrelemektedir (Şekil: 1). Ege bölgesi ile Akdeniz bölgelerinin geçiş kuşağında
bulunan Sandıklı ilçesi, İçbatı Anadolu bölümünde yer alır. Önemli demir ve karayolu
güzergâhları, Sandıklı ilçesinin sınırları içerisinden geçmektedir. Ankara ve İstanbul
illerini Antalya ve güneybatı Anadolu’ya bağlayan karayolları Sandıklı ilçesini kat
ederler. Bu nedenle ilçe sınırları içerisinde oldukça yoğun bir karayolu ulaşım şebekesi
bulunmaktadır. İlçede 1’i şehir, 10’u kasaba ve 47’si köy olmak üzere toplam 58
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yerleşme bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu ise 2013 adrese dayalı nüfus sayımı
sonuçlarına göre 57211’dir.
Şekil: 1. Sandıklı ilçesi konum haritası

İlçenin doğusunda eski adı Kumalar dağı olan Sandıklı dağı bulunmaktadır.
Sandıklı dağı, aynı zamanda Sandıklı ve Şuhut ilçelerini ayıran doğal sınır özelliği
durumundadır. Sandıklı dağının güney uzantısı durumundaki Kükürt dağı ise Sandıklı
ile Dinar ilçeleri arasında doğal bir sınır oluşturmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde yer
alan Ahır dağı, Sincanlı ilçesi ile arasındaki doğal sınırı oluşturmaktadır. Sandıklı
ilçesinin batısından başlayıp güneyine kadar uzanan Akdağ, Sandıklı ilçesini Hocalar
ve Çivril ilçelerinden ayıran bir duvar görünümündedir. Genel olarak ilçenin sınırlarının
doğal sınır niteliğinde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır (Şekil:2). 1277 km2
yüzölçümüne sahip olan ve güney kesimi dışında dağlık kütlelerle çevrili olan Sandıklı
ilçesinin merkezi kısmında, ilçeye adını veren, tektonik kökenli bir ova yer almaktadır.
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Şekil:2. Sandıklı İlçesi ve Yakın Çevresinin Fiziki Haritası

Sandıklı ilçesindeki hâkim ekonomik faaliyet tarımdır. İlçedeki tarımsal
faaliyetler büyük ölçüde doğal çevre şartlarına göre gelişme göstermiştir. Diğer bir
ifadeyle ilçenin tamamında tarım gelişme gösterememiştir. Alüvyal toprakların
bulunduğu Sandıklı ovası ve ovaya açılan derelerin vadileri, öne çıkan tarım alanları
arasında yer alır. Bunun yanı sıra Ahır dağı üzerindeki hafif engebeli kesimler de
tarımsal faaliyetlerin yapılabildiği alanlar içindedir. İlçenin batısında yükselen Sandıklı
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dağı, gerek litolojik gerekse jeomorfolojik yapısı nedeniyle tarım alanlarının son derece
kısıtlı olduğu bir ünite durumundadır.
Sandıklı ilçesinde tarımsal faaliyetlerin dağılışı kadar uygulanan tarım yöntemi
ve yetiştirilen ürünler de eşitsiz bir dağılış gösterir. Sandıklı ovası, su kaynakları
bakımından zengin olması ve verimli topraklar bulunması nedeniyle sulamalı tarımın
yapıldığı, büyük ölçüde patates, haşhaş ve çeşitli sebzelerin yetiştiği bir konuma
sahiptir. Buna karşın ova çevresindeki dağlık kütleler kuru tarım yöntemleriyle
çoğunlukla tahıl tarımının yapıldığı alanlar durumundadır. Ovaya açılan derelerin aktığı
vadilerde ise tarım alanları kısıtlı olup çoğunlukla sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.
2. Sandıklı İlçesinde Haşhaş Tarımı
Afyonkarahisar ili, Türkiye haşhaş üretiminde önemli bir yere sahiptir. İl sınırları
içerisinde Bolvadin ilçesinde haşhaş kapsülünden çıkarılan sıvıyı işleyen alkaloid
fabrikasının varlığı il genelinde haşhaş yetiştiriciliğini ön plana çıkarmaktadır.
Afyonkarahisar ilçeleri içerisinde ise Dinar ve Sandıklı gerek ekilen alan gerekse üretim
miktarı bakımından ilk iki sırada yer alırlar. Evciler, Emirdağ, Bayat ve Sultandağı
ilçeleri ise il sınırları içerisinde en az haşhaş yetiştiren ilçeler konumundadır (Tablo 1).
Tablo:1. Afyonkarahisar ilinde haşhaş üretiminin ilçelere göre durumu
2000

2005

2010

2013

Alan(da)

Üretim(ton)

Alan(da)

Üretim(ton)

Alan(da)

Üreim(ton)

Alan(da)

Üretim(ton)

Merkez

9581

823

12018

989

11505

864

4971

333

Başmakçı

5448

243

3910

242

3750

165

2622

112

Bayat

1217

68

588

52

820

53

269

12

Bolvadin

4717

425

3708

308

4040

377

1278

96

Çay

8915

662

12532

897

12362

909

4019

246

Çobanlar

5226

336

8270

628

4309

351

3481

236

Dazkırı

1111

64

2362

163

2759

106

3201

142

Dinar

14787

999

27435

2083

19261

1479

14646

825

Emirdağ

936

63

487

42

676

51

168

15

Evciler

280

1

84

5

110

6

175

6
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Hocalar

1829

161

1982

İhsaniye

6091

406

8018

İsçehisar

2417

129

Kızılören

1898

132

Sandıklı

19213

Sinanpaşa

250

1885

135

1144

80

705

6849

505

6061

407

1692

109

1984

77

808

54

2291

202

2138

157

1203

96

1306 23511

2210

21525

1751

13653

920

14936

1296 16446

1666

17272

1697

9652

771

Sultandağı

607

42

795

44

423

28

283

14

Şuhut

8469

986

12907

1281

9591

1079

6227

718

TOPLAM

107678

8142 139036

9790

73861

5083

11876 121259

Şekil: 3. Afyonkarahisar ilinde haşhaş tarımının yıllara göre değişimi

Sandıklı ilçesinde en fazla yetiştirilen tarım ürünlerini buğday, patates, arpa ve
haşhaş oluşturmaktadır. İlçede haşhaş yetiştiriciliğini sınırlayan iki unsurdan biri devlet
kontrolüdür. Bu bağlamda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği köylerde ve alanlarda
haşhaş yetiştirilebilmektedir. İlçede haşhaş tarımını sınırlayan diğer unsur ise, doğal
çevre şartlarıdır. Haşhaş, yetişme döneminde su ihtiyacı fazla olan bir üründür ve ilçede
su kaynaklarının elverişli olduğu ova tabanında yetiştirilmektedir. İlçedeki toplam
tarımsal üretimin %11’i, tarım alanlarının ise %6’sında haşhaş tarımı yapılmaktadır.
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Devlet kontrolünde yetiştirildiği için yıllara göre üretim miktarı ve üretim alanı
değişiklik göstermektedir.
Şekil: 4. Sandıklı ilçesinde haşhaş tarımının yıllara göre değişimi

İlçede haşhaş tarımının idari ünitelere göre durumu incelendiğinde Sandıklı
Merkez, Sorkun, Alagöz ve Örenkaya’nın ilçede en fazla haşhaş yetiştirilen idari
üniteler olduğu görülür. Söz konusu yerleşmelerin ve idari ünitelerin konumları dikkate
alındığında dağlık alanlar ile ova arasındaki geçiş kuşağında yer aldıkları söylenebilir.
(Şekil: 2 ve 5). Özellikle Sandıklı dağı ve Akdağ üzerinden ovaya doğru akan
akarsuların oluşturduğu birikinti konilerinin haşhaş tarımı için elverişli alanlar
oluşturulduğu görülür.
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Şekil: 5. Sandıklı ilçesinde haşhaş ekilen idari ünitelerin dağılışı.

Sandıklı ilçesinde haşhaş ekilen alanların yıllara göre değişimi incelendiğinde
genel bir azalma dikkati çeker. Ancak söz konusu azalma sadece Sandıklı ilçesi değil,
diğer ilçeler için de geçerlidir. Sandıklı ilçesinde ekim alanlarının azalması üzerinde iki
hususun etkili olduğu söylenebilir. İlki ve en önemlisi, haşhaş üretiminde talep
unsurunun ön planda olmasıdır. Bu bağlamda devlet kontrolü devreye girmektedir.
Dolayısıyla ihtiyaç kadar üretim politikası izlenmektedir. İkincisi ise Sandıklı ilçesinde
son yıllarda üretim açısından ön plana geçen patatestir. Patatese olan talebin artması ve
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çiftçiyi tatmin edecek düzeyde gelir. getirmesi ilçede patates tarımını ön plana
çıkarmıştır. Bu durum ciddi olmamakla birlikte gerek alan olarak gerekse üretim miktarı
olarak azalmayı gündeme getirmiştir (Şekil: 6 ve 7).
Şekil: 6. Sandıklı ilçesinde haşhaş ekilen alanların değişimi

Şekil: 7. Sandıklı ilçesinde haşhaş üretim miktarının değişimi

Sonuç
Ege ve Akdeniz bölgeleri arasındaki geçiş kuşağında yer alan Sandıklı ilçesi,
farklı arazi kullanım tarzlarının yakın mesafelerde değişiklik gösterdiği bir coğrafi
yapıya sahiptir. Doğal ortam şartlarındaki değişim, insan faaliyetlerine yansımakta ve
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arazi kullanım şekillerinin çeşitlenmesine neden olmaktadır. İlçenin merkezi kesiminde
yer alan ve tektonik kökenli bir ova olan Sandıklı ovası, ilçedeki arazi kullanımı
açısından en yoğun alanı oluşturmaktadır. Ova ve yakın çevresinde tarım, hayvancılık,
sanayi, turizm, ticaret gibi ekonomik faaliyetler yoğunlaşmış durumdadır. Ovanın
çevresinde yükselen dağlık kütleler ise nispeten sade bir arazi kullanımına sahne olurlar.
Özellikle ilçenin doğusunda yükselen Sandıklı dağının silik ve tekdüze bir arazi
kullanımına sahip olduğu görülür. İlçenin batı-güneybatı kesimindeki Akdağ ise ilçede
en yoğun orman örtüsüne sahip alan olması nedeniyle farklı bir arazi kullanım tarzına
sahiptir. Özellikle doğal yapının etkisinin hâkim olduğu Akdağ, beşeri faaliyetlerin en
az gerçekleştiği alan olması itibariyle, çevresine ve diğer yörelere göre farklı bir arazi
kullanımına sahiptir.
Tarım, ilçedeki en önemli ve nüfusun büyük bölümünün en önemli geçim kaynağı
durumundaki bir ekonomik faaliyettir. Tarım alanlarının sahip olduğu özellikler dikkate
alındığında mevcut kullanım tarzının, yetiştirilen ürünlerin ve uygulanan tarım
yöntemlerinin uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak mevcut potansiyelin çok daha iyi
kullanılabileceği de düşünülmektedir. Özellikle sürdürülebilir arazi kullanımı için bir
takım tedbir ve önlemlerin ya da planlamaların yapılması kaçınılmazdır. Bu bağlamda
özellikle Akdağ ve Sandıklı dağı yamaçlarında yer alan köye ve kasabalarda buğday ve
arpa yerine haşhaş tarımının ön plana geçmesi desteklenmelidir. Haşhaşı sadece
alkaloid olarak değil yağ ve gıda sanayi hammaddesi olarak değerlendirmenin de ürün
artışına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kaynakça
Ardos, M. (1978), Afyonkarahisar Bölgesinin Jeomorfolojisi, İstanbul Üniversitesi
Yay. No: 2418, İstanbul.
Ardos, M., (1995), Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Atabek, Ö.F., (1997), Afyonkarahisar Vilayeti Tarihçesi, Afyonkarahisar.
Çetin, T. (2010), Termal Turizmin Başkenti Afyonkarahisar, Beyazkalem Yayıncılık,
Ankara.
Kayalı, H. (1993), Sandıklı Ovası ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanışı, İstanbul
Üniversitesi Deniz Bilimleri Enst., Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Özav, L., Yasak, Ü., (2006), Sandıklı’da Nüfusun Gelişimi, Afyon Kocatepe Ünv., Sos.
Bil. Derg., C:7
Özçağlar, A. (1997), Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler(Kasabalar-Şehirler),
Ekol Yayınevi, Ankara.

244

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Özçağlar, A. (1997), Ezinepazar Depresyonunun(Amasya) Coğrafyası, Ekol Yayınevi,
Ankara.
Özdemir, T. (2001) Afyon İli Termal Turizm Potansiyeli, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ronner, F. (1962), Sandıklı Ovası Çöküntüsü Genç Tektonik ve Volkanik Durumlar,
M.T.A. Enst. Dergisi, Sayı: 59, Ankara.
Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü (2013), Tarımsal İstatistikler.
Taş, B. ve Yakar, M. (2009), Afyonkarahisar İlinde Yerleşmelerin Yükselti
Basamaklarına Göre Dağılışı, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2.
Temurçin, K. (2013), Bir Ekonomik Coğrafya Araştırması-Dinar İlçesi, Fakülte
Kitabevi, Isparta.
Ulupınar, H. (1996), Sandıklı Dünü Bugünü, İleri Ofset, Afyonkarahisar
Yasak, Ü. (2006), Sandıklı’da nüfus ve Şehirsel Gelişim Eğilimleri, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

245

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014

SANDIKLI İLÇESİNDE ÖRTÜ ALTI TOPRAKSIZ TARIM
UYGULAMALARI
Öğretmen Yusuf Ziya ZEYBEK
Doç. Dr. Barış TAŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
ÖZET:
Örtü altı tarım, günümüzde seracılık olarak nitelendirilmektedir. Seracılık faaliyetlerinin bir
bölümü doğal olarak toprak üzerinde gerçekleştirilirken, bir bölümü toprağa ihtiyaç
duymadan belirli maddeler üzerinde ya da yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Topraksız
seracılık, üretimin tamamıyla kontrol altında olması ve daha fazla verim alınması nedeniyle
günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Türkiye’de 1995 yılından bu yana uygulanan
topraksız seracılık faaliyetleriyle büyük ölçüde sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Topraksız
örtü altı tarımda en önemli belirleyici unsur, iklimlendirmedir. Diğer bir ifadeyle sera
içerisinde sıcaklığın ve nemin kontrolüdür. Bu bağlamda seraların ısıtılmasında bir enerji
kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Jeotermal enerji ise hem ucuzluğu hem de verimliliği ile
örtü altı tarım uygulamalarında kullanılan önemli bir enerji kaynağı durumundadır.
Afyonkarahisar ili Türkiye’de, jeotermal enerji potansiyeli bakımında oldukça önemli bir
yere sahiptir. İl içerisinde Sandıklı ilçesi de jeotermal kaynakların yoğun olduğu bir
konumda bulunmaktadır. İlçede termal turizmin gelişmesi, bütünüyle ilçedeki jeotermal
kaynaklarla ilişkilidir. İlçeden çıkan jeotermal kaynaklar, yakın zamana kadar sadece termal
turizm amaçlı kullanılmakta idi. 2000’li yıllarla birlikte jeotermal kaynaklar, konutların
ısıtılması ve seracılık faaliyetlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda ilçede 5
serada jeotermal ısıtma ile örtü altı topraksız tarımsal üretimi gerçekleştirilmektedir. Söz
konusu seraların 4 tanesinde domates, 1 tanesinde de fidan üretimi yapılmaktadır. İlçede
seracılığın gelişmesini sadece jeotermal kaynaklara bağlamak doğru değildir. Seracılığın
geliştiği sahada nem düzeyinin üretime uygun olması da bir avantaj durumundadır. Bunun
yanı sıra ilçenin güçlü bir karayolu ulaşım ağına sahip olması ve pazar konumundaki
şehirlere uzak olmaması da ilçede örtü altı tarımın gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu
çalışmada ilçedeki örtü altı tarımın mevcut durumu belirlenecek ve seracılığın geleceğine
ilişkin planlama önerileri geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Örtü Altı Tarım, Sandıklı, Seracılık, Jeotermal Enerji

1. Sandıklı İlçesinin Konumu ve Genel coğrafi özellikler:
Sandıklı, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde, Afyonkarahisar iline bağlı
bir ilçe idari alanıdır. İlçenin doğusunda Şuhut, güneyinde Kızılören ve Dinar, batıda
Çivril ve Hocalar, kuzeyinde ise Afyonkarahisar merkez ve Sianpaşa ilçeleri yer
almaktadır. Antalya-Ankara karayolu üzerinde yer alır. Sandıklı İlçesi, doğusundaki
Kumalar dağı eteğinde kurulmuştur.
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Sandıklı, Afyonkarahisar'a 61 km, İstanbul'a 515 km, Ankara'ya 317 km,
İzmir'e 315 km, Antalya'ya 231 km uzaklıkta yer alır. Ege-Orta Anadolu ve Akdeniz
bölgelerinin kavşak noktasında yer alan Sandıklı ilçesinde tarım, arazi kullanımı
içerisinde önemli bir paya sahiptir. Tarımsal üretim, Sandıklı ilçesindeki ekonomik
faaliyetlerin başında gelmektedir. İlçede meyvecilik ve tarla ziraatı da yapılmaktadır.
Yetiştirilen ürünlerin başında şeker pancarı, buğday, arpa, nohut, patates, elma ve
haşhaş gelmektedir. Halkın geçim kaynakları arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
de önemli bir yer tutmaktadır. Oldukça gelişmiş ulaşım koşullarına rağmen ilçede
sanayi fazla gelişmemiştir. İlçenin bir diğer ekonomik kaynağı termal turizmdir.
Şekil: 1. Sandıklı ilçesi konum haritası

Sandıklı ilçesi, fiziki coğrafya özellikleri bakımından farklılıkların gözlendiği,
kısa mesafede önemli değişikliklerin yaşandığı bir doğal yapıya sahiptir. Özellikle
jeomorfolojik yapı, kısa mesafede büyük farklılıklar gösterir. Ana hatlarıyla dağlık
alanlar, ova, hafif eğimli yamaçlar ve mikro düzeyde aşınım düzlükleri, yüzey
şekillerini oluşturan alanlara karşılık gelmektedir. Sandıklı ilçesi, güney kesimi dışında
etrafı dağlık kütlelerle çevrili bir havza görünümündedir.(Taş,2011)
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Şekil:2. Sandıklı İlçesi ve Yakın Çevresinin Fiziki Haritası

Sandıklı ilçesindeki en önemli jeomorfolojik üniteyi, ilçenin merkezi kısmında
yer alan Sandıklı Ovası oluşturmaktadır. Yerleşmelerin, nüfusun, ekonomik
faaliyetlerin bu ovada ve yakın çevresinde kümelendiği görülmektedir. Bu anlamda
arazi kullanımı açısından en renkli jeomorfolojik üniteyi, Sandıklı Ovası
oluşturmaktadır. Hamam Çayı ve Karadirek Deresinin taşıdığı alüvyonların tektonik
hareketlerle çökmüş olan alanı doldurmasıyla oluşan Sandıklı Ovası Pliosen’de
oluşmuştur (Ardos, 1978:165). Ova tabanı, Sandıklı Ovası’nda eğimin az olduğu yerlere
karşılık gelmektedir. Bu kısım ovanın ortasında yer alır ve etrafı hafif eğimli Neojen
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arazisi ile çevrilidir. Ova 1020 metre ve 1100 metre olan iki düzlükten oluşur. Alüvyal
taban üzerinde Hamam Çayı ve onun kolları gelişmiştir. Aynı zamanda bu
jeomorfolojik birim Sandıklı ilçesinde kuru tarım yanında sulamalı tarımın yapıldığı
verimli arazilere karşılık gelir. Bu taban arazisi üzerinde, Emirhisar ve Ülfeciler Köyleri
yakınında Neojene ait hafif eğimli yüzeyler görülmüştür. Bu kesimler, kuru tarımın
yapıldığı, özellikle buğday tarımının ön planda olduğu yerlerdir. Sandıklı Ovası’nın
kenar kesimlerinde hafif eğimli yamaçlar bulunmaktadır. Bu yamaçlar Neojen’de
meydana gelmiş ve alüvyal tabanı çevrelemektedir (Ardos, 1978).
Sandıklı ilçesi, su kaynakları bakımından çevresine göre daha elverişli
konumdadır. Akarsular, yer altı suları ve termal kaynaklar, ilçedeki önemli hidrografik
elemanlardır. B.Menderes’in kollarından olan Hamam Çayı ve ona bağlanan Karadirek
Deresi, önemli akarsulardır. Sinanpaşa ilçesi sınırlarından kaynağını alan Karadirek
deresi, Ahır Dağı üzerinden Sandıklı Ovası’na girer. Alagöz köyünde Hamam Çayı ile
birleşerek batıya doğru akarak Çivril Ovası’na ulaşır. Akdağ’dan kaynağını alan
Hamam Çayı, kabaca güney-kuzey istikametinde ovayı kat eder ve Alagöz köyünde
Karadirek deresi ile birleşir. Buradan itibaren istikamet değiştirerek doğu-batı
istikametinde akış gösteren Hamam Çayı, Kufi boğazıyla Çivril Ovası’na akar. Hamam
Çayı, çok sayıda dönemlik akışa sahip dere tarafından beslenir. Bu dereler büyük ölçüde
Kumalar Dağı’ndan kaynaklanmaktadır. Bağlar Deresi ve Çayköy Dereleri, Kumalar
Dağı’ndan kaynaklanan önemli su kaynaklarıdır.
Sandıklı ilçesi, termal kaynaklar açısından da önemli bir konumda
bulunmaktadır. Hüdai Kaplıcaları önemli bir termal alan durumundadır. Hüdai hamamı
civarında kuzey-güney istikametli fay hatları, zengin termal kaynakların oluşmasını
sağlamıştır (Kayalı, 1993: 20). Hüdai kaplıcalarındaki termal kaynaklar sülfat ve
hidrokarbonat iyonları ve sodyum, kalsiyum katyonlarınca zengindirler ve az miktarda
karbondioksit gazı içerirler (Çağlar, 1950: 500). Hüdai Kaplıcası, çamur banyoları ile
ünlenmiştir. Söz konusu çamurun oluşumunda killi topraklar ve termal kaynakların
etkisi büyüktür. Ovadaki killi topraklar termal kaynaklar ile birleşince önemli bir termal
kür potansiyelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sandıklı ilçesinde meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle ilçenin
bulunduğu Alanın iklim özelliklerini belirlemede yakın çevrede yer alan meteoroloji
istasyonlarının verilerinden faydalanılmıştır. İlçenin doğu kesiminde yer alan Şuhut,
güney kesiminde yer alan Dinar ve kuzeyinde yer alan Afyonkarahisar meteoroloji
istasyonlarının verileri doğrultusunda ilçenin iklim özellikleri hakkında temel
değerlendirmeler yapılacaktır.
İlçenin kuzeyinde yer alan Afyonkarahisar’da yıllık ortalama sıcaklık 11.2 oC’dir.
Ortalama düşük sıcaklıklar Ocak, ortalama yüksek sıcaklıklar ise Temmuz ve Ağustos
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aylarında gözlenmektedir. Afyonkarahisar’ın ortalama yağış miktarı ise 416.2 mm’dir.
En fazla yağış ilkbahar ve kış aylarında, en az yağış ise yaz aylarında düşmektedir.
İlçenin doğu kesiminde yer alan Şuhut meteoroloji istasyonunun verilerine göre
Şuhut’ta yıllık ortalama sıcaklık 10.8 oC, yıllık ortalama yağış 360.6 mm’dir. İlçenin
güneyinde yer alan Dinar meteoroloji istasyonunun verilerine göre Dinar’da yıllık
ortalama sıcaklık 12.7 oC, yıllık ortalama yağış 441.2 mm’dir (DMİ, 2010). Hem Şuhut
hem de Dinar’ın sıcaklık ve yağış rejimleri Afyonkarahisar’la benzerlik göstermektedir.
Bu veriler doğrultusunda Sandıklı ilçesinde karasal iklim özelliklerinin görüldüğünü
söylemek yanlış olmayacaktır. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak, kış mevsiminin ise
soğuk ve yağışlı geçtiği görülmektedir.
2. Sandıklı İlçesinde Topraksız Tarım
İlk kez 1930 yılında İngiltere'de Kaliforniya Üniversitesi'nden William Gericke
tarafından temelleri atılan bu yöntem, Hollanda tarafından geliştirildi. Türkiye'de ise ilk
olarak 1995'de Antalya'da Agroser adlı serada kullanılmaya başlandı. Bugün topraksız
tarım tekniği yaklaşık 30 serada başarıyla uygulanmaktadır. Seraların çoğu ihracat
ağırlıklı üretim yapmaktadır.
Seralarda aynı ürünün münavebe yapılmaksızın arka arkaya uzun yıllar
yetiştirilmesi bir yandan toprak yorgunluğu ve tuzluluğu oluşturmakta, öte yandan da
topraktaki hastalık ve zararlı popülâsyonunu yükseltmektedir. Tuzluluğun giderilmesi
yıkama ile çoğalan hastalık ve zararlılarla mücadele toprak dezenfeksiyonu veya
değiştirilmesi ile yapılabilir. Ancak bu uygulamalarda çeşitli güçlükler olup, üreticiye
artı bir yük getirmektedir. Bu nedenlerle son yıllarda seracılıkta aşama yapmış ülkelerin
birçoğunda (Hollanda, İngiltere, Japonya, Belçika, Yeni Zelanda, Kanada, İsrail vb.)
sera sebze üretiminde %90’lara varan oranlarda topraksız kültür uygulamalarına
geçilmiştir. Ülkemizde de son yıllarda fakülte ve bazı araştırma kuruluşlarında bu
konuda çalışmalar yapılmıştır. (Çelikel,2013)
Modern seracılık denildiği zaman özellikle örtü altı yetiştiricilikte ileri teknoloji
kullanılarak kaliteli ürün ve yüksek verimin alınması anlaşılmalıdır. Eğer ileri teknoloji
kullanılıyorsa bu tip seralarda üretilen ürünlerde, iyi pazarlara gitmeli ve oralarda iyi
fiyatlardan satılmalıdır. Bunun için bu teknolojiyi kullanan üreticiler yüksek fiyatların
oluştuğu pazarlara yönelik üretim planlaması yapmalıdırlar. Dolayısı ile bu tip seralarda
yetiştirilecek ürün patenti bu pazarların talepleri dikkate alınarak seçilmelidir. Ancak
yapılacak olan üretimde her zaman alternatif pazarları da göz önünde
bulundurulmalıdır. Bugün bir salkım domates, salkım cherry domates, beef domates
seçilebilecek bazı ürün tipleridir. Ancak özel Pazar bulunduğu takdirde her türlü ürünün
modern seralarda üretilmesi mümkündür.
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Termal sularla ısıtılan seralara Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde
rastlanmaktadır. Sandıklı ilçesinde de termal kaynakların yakınlarında seralar
bulunmaktadır. Ancak seraların sayısı ilçenin termal potansiyeli ile orantılı değildir.
Daha fazla sera inşa edilerek ilçede seracılık faaliyetleri geliştirilebilir. Özellikle kış
mevsiminde sebze üretimi için kullanılan bu seralarda yetiştirilen ürünler ulaşım
olanaklarının elverişliliği nedeni ile kolaylıkla pazarlanabilir (Taş,2010). Sandıklı
ilçesinde kurulan yeni seralarda kullanılacak suyun kaplıcalarda kullanılmış sulardan
müteşekkül
olması
doğal
kaynakların
sürdürülebilirliği
açısından
önemlidir.(Kervankıran,2011)
Sandıklı ilçesinde Jeotermal enerjinin varlığı ısıtma maliyeti açısından % 80-90
lara varan bir tasarruf sağlamaktadır. İlk anda sondaj maliyetinin yüksekliği dikkat
çekse de uzun vadeye yayıldığında bunun rahatlıkla karşılanabildiği gözlenmiştir.
Ayrıca sıvı, katı ve gaz gibi fosil yakıtların çevreye vereceği zararda ortadan
kalkmaktadır. Bu enerji kaynaklarının fiyatlarındaki olabilecek yükselme riski ayrı bir
olumsuzluk olarak akla gelmektedir. Özellikle petrol türü yakıtların dünyanın siyasi ve
ekonomik değişmelerden çok etkilendiğini bir gerçektir. Bu tür yakıtların kullanılması
için bir yakma ve ısıtma sistemi kurma masrafı da yapılacaktır.
İklim avantajları ise seracıların Sandıklı’yı tercih etmeleri için önemli bir unsur
alarak karşımıza çıkmaktadır. Güneşlenme süresi, seracılık faaliyetleri için oldukça
önemli bir iklim unsurudur. Bu bağlamda Sandıklı ilçesinin güneşlenme süresinin
Antalya gibi Akdeniz iklimi görülen yerlere oranla daha fazla olması büyük bir
avantajdır. Bu süre son yıllar ortalamaları dikkate alındığında yılda 300 güne kadar
çıkmaktadır. Antalya ve Sandıklı’nın yağışlı günlerine ve miktarlarına baktığımızda
bunu doğrulamaktadır.
Nem oranının düşüklüğü bir diğer klimatolojik avantajdır. Denizden uzaklık ve
karasallık Sandıklı ilçesinde nem oranını düşük olmasına neden olmaktadır. Nem
oranındaki düşüklük seralarda görülebilecek bazı bakteriyel ve virüs hastalıkların
görülme sıklığını azaltmaktadır. Ayrıca bu tür hastalıklarla mücadelede nem oranının
yüksekliği olumsuz etki yapmaktadır. Bu durum Antalya’ya göre Sandıklı’nın tercih
edilme nedenlerinden biri olarak görülmektedir.
Sandıklı ilçesinde arazinin düz olması önemli bir avantaj olarak
değerlendirilmektedir. Bir seranın 20.000-30.000 metrekare yer kaplaması bu genişlikte
düz bir alana ihtiyaç olması demektir. Aksi takdirde eğimli bir arazide sera kurmak
yüksek maliyet ve işletme güçlüğü problemlerini beraberinde getirecektir. Sandıklı’da
geniş bir ovanın varlığı bu iş için uygun bir ortam sergilemektedir.

251

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Sonuç ve Öneriler
Sandıklı Ovası ve çevresinde özellikle yükseltinin az, eğimin düşük, su ve güneş
enerjisinin yeterli olması ayrıca jeotermal kaynakların varlığı önemli avantajlar olup
bunların seracılık alanında fırsata dönüştürülmesi iyi bir planlama ile mümkün
görülmektedir. Her ekonomik yatırımda olduğu gibi bu alanda da iyi bir planlama
yapılması gerekmektedir. Bu alanda görev başta Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına düşmektedir. Bu çalışmaların ekolojik
dengeyi bozmadan kontrollü yapılması çevresel gelecek açısından önem arz etmektedir.
Halen faaliyet gösteren seraların termal su, besinli sulama suyu ve bitkisel atıklar gibi
atıklar konusunda planlamış ortaklaşa bir faaliyet yürütmeleri uygun olacaktır.
Sandıklı’da kurulan ancak tam hizmet veremeyen meteoroloji istasyonunun da tüm
çiftçilerimize hizmet verecek şekilde çalışması yararlı olacaktır. Ayrıca seralara eleman
sağlamak amacıyla eğitim kursları düzenlenmesi hem seracılar hem de Sandıklı’da
yaşayan gençler açısından geleceğe bir yatırım olacaktır. Seracılık faaliyetlerinin başka
bitki türlerinde de denenmesi yöre ekonomisine katkıda bulunacaktır.
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İÇ BATI ANADOLU’DAKİ SİSMİK OLMAYAN ZON İLE
SANDIKLI’NIN JEOTERMAL YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doç.Dr. M.Nuri Dolmaz, İstanbul Üniversitesi (Doktora)
S.D.Ü. Müh.Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta
nuridolmaz@sdu.edu.tr
ÖZET
Jeotermal yapı ile yüksek sismik aktiviteli alanlardaki sismik olmayan zonlar arasında yakın
bir ilişki bulunmaktadır. Sismik olmayan bu bölgesel zonlar jeotermal yapıların aranması
gerektiği yerlerdir. Sandıklı yerleşimi, konum olarak Afrika-Avrasya litosferik plaka
sınırlarındaki tektonik hareketlerin etkili olduğu iç batı Anadolu’da yer almaktadır. Afrika
litosferik levhası kuzey-kuzeydoğu yönünde Anadolu litosferik levhası altına doğru
dalmaktadır. Antalya Körfezi ve civarındaki derin odaklı depremlerin yanal ve düşey
dağılımları bunun göstergesidir. Dalan litosferik levha üzerindeki K-G yönlü açılmalar
yükselen astenosferle birlikte iç batı Anadolu’da bölgesel termal yapıların oluşmasına neden
olmuştur. Sandıklı yerleşimi de sismik olmayan Uşak-Afyon-Kütahya zonunda yer
almaktadır ve Sandıklı’nın jeotermal yapısı Afrika-Avrasya litosferik plaka sınırlarındaki
tektonik hareket ile ilişkili kontrol edilmektedir. Sismik olmayan bu zonun kuzeyinde Gediz
yerleşimi güneyinde ise Dinar yerleşimi son yüzyıl içersinde büyük depremlere maruz
kalmıştır. Sismik olmayan Uşak-Afyon-Kütahya zonunda elde edilen sığ Curie sıcaklık
derinlikleri, yüksek ısı akısına sahip alanlar, yüksek düşey ısıl gradiyentler, bölgede üst
kabuktaki incelme ve yüksek kondüktiviteli alt kabuğun sığlaşması büyük bir termal yapıya
neden olmaktadır. Dünyadaki örnekler incelendiğinde, bölgesel aktif sismik alanlardaki
düşük sismik aktivitenin sığ Curie sıcaklık derinlikleri ve yüksek ısı akısı ile ilişkili olduğu
görülür. Güneyde Dinar ve kuzeyde Gediz gibi iki bölgesel aktif sismik alan arasında kalan
ve Sandıklı’yı da içine alan düşük sismik aktivitenin bulunduğu Uşak-Afyon-Kütahya zonu
sığ Curie sıcaklık derinlikleri ve yüksek ısı akısı ile karakterize olup bölgesel bir jeotermal
yapıdır. Sıcaklıktan dolayı bu alanda büyük deprem oluşumu için yeterli enerji birikemez.
Büyük depremlerin Uşak-Afyon-Kütahya bölgesel jeotermal yapısının sınırlarında meydana
geleceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sandıklı, jeotermal, sismisite, Curie sıcaklığı derinliği, ısı akısı

GİRİŞ
Anadolu’nun değişik yerlerinde içi Neojen yaşlı genç sedimanlarla dolu “Ova”
adı verilen pek çok düzlük saha mevcuttur (Şekil 1). Sandıklı da Orta Anadolu yükseltisi
içerisinde bulunan dirsek şeklinde bir ova olup, yaklaşık 1000 m yüksekliğindedir ve
2200 m yüksekliğe varan dağlarla çevrilidir. Ovanın oluşumu Miyosen-Pliyosen
döneminde iki evrede gerçekleşmiştir (Ronner, 1962). Sandıklı grabeni dirseği andırır
biçimde şekillenmiş, dış bükümünde Sandıklı kenti, iç bükümünde ise Hüdai Kaplıcası
bulunmaktadır.
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Sandıklı’nın jeolojik ve tektonik yapısı ile ilgili çalışmalar çok eskilere uzanır
(Parejas, 1942, Ronner, 1956; Boray, Şaroglu & Emre, 1985; Cihan ve Koçyiğit, 2000;
Cihan, Sarac & Gokce, 2003; Bozkaya, Gürsu & Göncüoglu, 2006). Bölgesel tektonik
harita (Şekil 1b), jeolojik harita (Şek. 1b) ve Sandıklı ovasını yaklaşık KB-GD uzanımlı
kesen profiller (Ronner, 1962 ve Cihan vd., 2003) jeolojik birimlerin ve bu birimler
içerisindeki fayların hem yüzeysel yapısını hem de derinlerdeki durumunu
göstermektedir. Bu çalışmada CND’den elde edilen ısı akısı verilerinden bölgedeki
yüksek ve düşük ısı akısına sahip alanlar belirlenmiştir. Bu bölgeler ile CND,
depremsellik, tektonik, termal aktivite vb verilerin birbirleriyle karşılaştırılmasından
bölgenin termal yapısı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada lokal bazda
Sandıklı ve çevresi jeotermal yapısı ile bölgesel ölçekte GB Türkiyede’ki depremlerin
oluşum mekanizması arasında ilişki ortaya konmuştur.
BÖLGESEL TEKTONİK
Afrika ve Avrasya plakaları arasındaki dalmanın etkisiyle oluşmuş Alp-Himalaya
orojenez kuşağında yer alan GB Anadolu bölgesi (Şek. 1a) aktif tektonik-jeolojik yapısı
nedeniyle günümüze değin birçok araştırmaya konu olmuştur. Afrika plakası
Anadolu’nun güneyinden kuzeye doğru Antalya Körfezi civarında Anadolu levhası
altına dalmaktadır. Bu dalımın geometrisi ile ilgili 2 ve 3-boyutlu ayrıntılı bir çalışma
Kalyoncuoğlu, Elitok, Dolmaz & Anadolu (2011)’de verilmiştir. Deprem odak
derinlikleri 160 km lere kadar ulaşmaktadır. Fytikas, Innocenti, Manetti, Peccerillo &
Villari (1984)’e göre bu dalma Orta-Üst Miyosen süresince devam eden kıtasal
çarpışma ile sonuçlanır. Çarpışma evresinin yerini Batı Anadolu’da genişleme rejimi
almıştır (Şengör ve Yılmaz, 1981).
Kuzeyden sağ yönlü KAFZ (Kuzey Anadolu Fay Zonu) ve doğudan sol yönlü
DAFZ (Doğu Anadolu Fay Zonu) ile sınırlanan Anadolu levhası, Hellenik-Kıbrıs yitim
zonu boyunca batı ve güneybatı istikametinde Afrika levhasının okyanusal litosferi
üzerine bindirmektedir. Çeşitli büyüklükte faylar ile kabuğu parçalanan Anadolu
levhası, bir yandan Afrika-Arap levhalarının hareketi etkisinde kalırken, diğer yandan
saatin tersi yönünde bir dönme sonucu doğudan batıya doğru hareket etmektedir.
Dönme hareketi yanı sıra günümüzde Anadolu’da K-G yönlü açılma da saptanmıştır
(Reilinger vd., 1997; McClusky vd., 2000). Orta Anadolu bloğundaki dönme miktarı
doğudan batıya doğru 25o den 10o ye kadar azalmaktadır (Özçep, 2000; Özçep ve Orbay,
2000; Tatar, Piper & Gürsoy, 2000). Güneybatı Anadolu’nun yüksek tektonik
aktivitesini şekillendiren dikkat çeken unsurlarından birisi de Toroslarda bulunan
Isparta Açısı’dır (Blumenthal, 1951). Isparta Açısı Antalya Körfezi’nin kuzeyinde
Afrika ve Anadolu plaka sınırı boyunca KD ve KB yönlü doğrultu atımlı faylar ile
şekillenmiştir (Eyidoğan ve Barka, 1996; Yağmurlu, Savaşçın & Ergün, 1997).
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Şekil 1. a) Batı Türkiye’nin basitleştirilmiş genel tektoniği, b) GB Türkiye’nin tektonik haritası
(Bozkurt, 2001’ den yeniden çizilmiştir), c) Hüdai Kaplıcası (Sandıklı) ve çevresinin jeolojiktektonik haritası (Cihan ve diğ. 2003’ den yeniden çizilmiştir). BAGB: Batı Anadolu
Genişleme Bölgesi, KAFZ: Kuzey Anadolu Fay Zonu, FBFZ: Fethiye-Burdur Fay Zonu,
AAFZ: Afyon-Akşehir Fay Zonu, TGFZ: Tuz Gölü Fay Zonu, 1- Ön-Üst Pliyosen temel
kayaları, 2- Üst Pliyosen Ballık Formasyonu, 3- Kuvaterner Hüdai Kaplıcası Traverteni, 4Kuvaterner Uluçay Formasyonu, 5- normal fay (kısa çizgiler düşen blok tarafını
göstermektedir, 6- termal su çıkışı, 7- alüvyal yelpaze.
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BÖLGESEL ISIL YAPI
BAGB (Batı Anadolu Genişleme Bölgesi) genişleme rejiminin etkisi ile kabuğun
inceldiği ve astenosfer yükselimi sonucu kabuğun ısıl özelliklerinin artış gösterdiği bir
yapıya sahiptir. CND (Curie Nokta Derinliği), ısı akısı ve depremselliğin birlikte
değerlendirilmesi bölgesel ısıl yapının aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır. Genellikle
sığ CND anomalileri ısının yüksek olduğu bölgelere karşılık gelirken, derin CND
anomalileri ise daha soğuk alanlara karşılık gelmektedir.
Havadan mağnetik veriler kullanılarak spektral analiz işlemleri (Okubo, Graf,
Hansen, Ogawa, & Tsu, 1985) ile GB Anadolu’nun CND tahmini gerçekleştirilmiştir
(Dolmaz, 2004; Dolmaz, Ustaömer, Hisarli & Orbay, 2005). CND ve araziden toplanan
örneklerin ölçülmesi sonucu elde edilen ortalama ısıl iletkenlik katsayısı k=2.12 W/moC
değeri kullanılarak, CND karşılık gelen ısı akısı değerleri



q  k  580oC CND

 eşitliği

yardımı ile hesaplanmıştır. CND ve CND’den elde edilen ısı akısının renkli gösterimi,
eş ısı akısı eğrileri (Tezcan ve Turgay, 1989) ve ölçülen ısı akısı değerlerinin de (İlkışık,
1995; İlkışık, Gürer, Tokgöz & Kaya, 1997) aynı haritada birlikte bulunması (Şekil 2),
tahmin edilen değerlerin detaylı olarak karşılaştırılmasına imkan sağlamıştır. Koyu
mavi anomaliler derin CND (17-21 km) ve onlara karşılık gelen düşük ısı akısı (59-72
mWm-2) alanlarını temsil ederken, kırmızı renkli anomaliler ise sığ CND (9-11 km) ve
onlara karşılık gelen yüksek ısı akısı (112-137 mWm-2) alanlarını göstermektedir.
CND’den elde edilen ısı akısı eğrileri genellikle Tezcan ve Turgay (1989)’ın sonuçları
ile uyumlu iken, mineralli ve termal su kaynaklarından silika jeotermometresi tekniği
ile elde edilen birkaç ısı akısı değeri (İlkışık, 1995; İlkışık vd., 1997) ile az çok farklılık
sergilemektedir. Özellikle alanın güneyinde mevcut birkaç değerle uyumsuzluk
gözlenmiştir. Bu durum noktasal bazda lokal olarak az sayıda gradyan hesaplaması
yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu değerlerin sayısı az olduğu için bölgesel
bir alanı temsil edemeyebilirler. Çalışma alanının güneyi Toroslar civarı derin CND ve
düşük ısı akısı anomalileri ile karakterizedir. Özellikle çalışma alanının KB sında Uşak,
Afyon ve Kütahya arasında ‘S’ biçiminde 9-11 km değerlerine kadar sığlaşan CND
dikkati çekmektedir. Sandıklı da bu sığ CND ve yüksek ısı akısı anomalilerinin tam
merkezinde bulunmaktadır. Sandıklı’da CND 9 km sığlaşırken, ısı akısı değerleri 137
mWm-2 değerlerine yükselmektedir.
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Şekil 2. GB Anadolu’nun CND ve CND’den elde edilen ısı akısının (mWm-2) birlikte renkli
skalada gösterimi. Eş ısı akısı eğrileri (kesikli) Tezcan ve Turgay (1989) tarafından verilen ısı
akısını ve italik sayılar (kırmızı) ise İlkışık (1995) ve İlkışık vd. (1997)’e göre ısı akısı
değerleridir. Jeotermal çıkışlar ise Şimşek (2001)’den düzenlemiştir. AAFZ, Afyon-Akşehir
Fay Zonu; EFZ, Eskişehir Fay Zonu

DEPREMSELLİK
GB Anadolu’nun depremselliğini araştırmak için 1964 ve sonrası meydana
gelmiş 3.0 den büyük depremlerin uzaysal magnitüd dağılımları sınıflandırılmıştır (Şek.
3). Bölgede gerek tarihsel dönemlerde gerekse 20. yüzyılda çok sayıda orta ve büyük
şiddette yıkıcı depremler meydana gelmiştir. Elde edilen magnitüd dağılımı
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incelendiğinde; çalışma alanının doğusunda Konya ve civarında orta ve büyük şiddette
depremler oluşmazken, Antalya Körfezi, FBFZ (Fethiye-Burdur Fay Zonu), Dinar,
Sultandağı, Gediz ve Denizli civarında ise hemen hemen tüm magnitüdlerdeki
depremlerin kümelendiği görülmektedir. Sultandağı ve Gediz civarında yoğunlaşan
depremselliğin KB-GD doğrultulu yayılım gösterdiği, Burdur’un GB sında yoğunlaşan
depremselliğin ise KD-GB doğrultuya sahip olduğu görülmektedir. Bunlar KD uzanımlı
FBFZ ve KB uzanımlı AAFZ ile ilişkilidir. Bu büyük fay zonları üzerinde çok sayıda
orta şiddette deprem meydana gelmiş ve büyük şiddete hasar verici bazı depremlere da
sahne olmuştur. Şekil 3 incelendiğinde, tali fayların da büyük faz zonları ile aynı sırada
KD ve KB uzanımlı olduğu görülmektedir. Yaklaşık 32o D boylamının doğusunda
hemen hemen sismik aktivite yok gibidir.
Elde edilen CND ve CND’den hesaplanan ısı akısının depremsellikle ilişkisini
saptamak amacıyla, Şekil 3’te KD-GB doğrultulu 50 km genişlikte deprem verilerini
içeren bir kesit alınmıştır. Depremlerin magnitüdlerine göre derinlik dağılımlarından
(Şek. 4); Antalya Körfezi ve Isparta Büklümü içerisinde gözlenen derin odak derinlikli
(>100 km) yoğun sismik aktivitenin dalan Afrika levhasının uç kısımlarına karşılık
geldiği görülmektedir. Burada deprem odak derinlikleri 160 km derinliklerine kadar
ulaşmaktadır. Bu dalımın kuzeyinde Dinar ve çevresi 50 km den daha az odak
derinliklerine sahipken, Gediz ve çevresi ise en büyük 80 km odak derinliklerine kadar
ulaşan yoğun sismik aktivitenin gözlendiği alanlardır (Şek. 4). Sandıklı bölgesi ve civarı
ise yoğun deprem aktivasyonu olan bu iki bölge arasında herhangi bir deprem
oluşumuna sahne olmayışı ile dikkati çekmektedir. Bu bölgede ısı akısı yükselmekte
(137 mWm-2) ve Curie izotermi sığlaşmaktadır (9 km).
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Şekil 3. Bölgenin depremsellik haritası. Eş CND eğrileri mavi renktedir. KB-GD uzanımlı düz
hat (kırmızı renkte) Şek. 4’ teki kesit yerini göstermektedir. Diğer kısaltmalar Şek. 2’deki
gibidir.
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Şekil 4. Gediz, Sandıklı, Dinar ve Antalya Körfezi boyunca KB-GD doğrultulu 50 km
genişliğinde magnitüd-derinliğe göre deprem verileri, CND, CND’den elde edilen ısı akısı ve
topoğrafyayı içeren kesit.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Sandıklı yüksek ısı akısı, sığ CND ve düşük deprem aktivitesi nedeniyle GB
Anadolu’da dikkati çeken bir bölgedir. Bölgenin KD da Gediz, Doğusunda Sultandağı,
Güneyinde Dinar, Burdur ve GB da Denizli defalarca orta ve büyük şiddette depreme
sahne olmuştur. Sandıklı’yı da içine alan Uşak-Afyon-Kütahya üçgeninde ‘S’ biçiminde
büyük bir alan sığ CND, yüksek ısı akısı ve düşük deprem aktivitesi ile karakterizedir.
Bu bölge, Afrika Anadolu dalma-batma kuşağındaki üzerleyen levha konumundaki
Anadolu’da yayardı açılma havzası niteliğindedir.
Sandıklı yoğun deprem aktivitesi gözlenen Dinar, Gediz ve Sultandağı arasındaki
düşük deprem aktiviteli zonun (Uşak-Afyon-Kütahya arası) tam merkezinde yer
almaktadır. Sığ CND (9-11 km civarı) ve yüksek ısı akısı (112-137 mWm-2 civarı)
değerleri ile temsil edilen bu zon GB Anadolu’da büyük bir termal dom yapısı (Dolmaz,
2004; Dolmaz vd., 2005) olarak yorumlanmaktadır. Bir bölgedeki sismik-asismik
geçişinin termal etkiyi yansıtabileceği Hyndman ve Wang (1993) tarafından
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vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra bir bölgedeki sismik-asismik geçişinin kabuktaki
kırılgan-gevrek sınırı ile de ilişkili olabileceği; ayrıca, büyük depremlerin ısı
gradiyentindeki büyük yanal değişimin bulunduğu bölgelerde meydana gelmesinin olası
olduğu Ito (1999) tarafından vurgulanmıştır. Uşak-Afyon-Kütahya arasındaki büyük
termal domdaki sıcak malzemenin hareketi ile bu zon kenarlarında (Gediz, Dinar ve
Sultandağı) olası olarak gerilme artışı meydana geldiği için yoğun deprem aktivitesi
gözlenmektedir.
Deprem verilerinin uzaysal ve derinlik dağılımlarına göre, yoğun deprem
aktivitesi gözlenen söz konusu alanlarda sismojenik tabaka kalınlığının ortadaki düşük
deprem aktivitesi gözlenen termal zona kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir.
Sismojenik tabaka kalınlığı ile CND doğrusal ilişkilidir. Sonuç olarak, orta ve büyük
şiddetleki depremlerin dağılımının, Uşak-Afyon-Kütahya bölgesel termal domunun
kenarlarında yer aldığı görülmektedir. Fakat sığ CND ve yüksek ısı akısına sahip
Sandıklı’nın da içinde bulunduğu bölgesel termal domda ve Sandıklı’da olası olarak
büyük deprem oluşumu için gerekli enerji birikemez. Astenosferden yükselen manto bu
bölgenin termal özelliklerinde atışa neden olmuştur.
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ÖZET
Hüdai jeotermal alanı (HJA), Sandıklı’nın güneybatısında yer alır. Bu çalışmanın amacı,
HJA’da jeotermal enerji kullanımını geçmişten geleceğe doğru kısaca
değerlendirmektir. Bu kapsamda, HJA ile ilgili önceki çalışmalara ait hidrojeokimyasal,
izotopik, tıbbi ve biyoiklimsel verilerden de yararlanılmıştır.
Hüdai jeotermal sisteminde birincil akiferler kuvarsit, kireçtaşı ve dolomitler; örtü
kayalar, alandaki geçirimsiz birimler; ısı kaynakları ise, jeotermal gradyan, volkanizma
ve derinlerde henüz tamamen soğumamış granitik bir sokulum olabilir. Jeotermal
sularda baskın su tipi Na-Ca-SO4-HCO3/Na-Ca-HCO3-SO4’tür. Uzun ve derin dolaşımlı
jeotermal sular meteorik kökenli olup, hazne kaya sıcaklığı 100°C’den fazladır.
HJA’da sıcaklıkları 50-82 ºC olan 20’yi geçen üretim (>300 L/s) ve 2 reenjeksiyon
kuyusu (~140 L/s) bulunmaktadır. HJA’daki kuyulardan yapılacak uzun süreli aşırı su
çekimi, sürdürülebilir kullanımı ve mevcut termal turizm yatırımlarını olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu bağlamda, HJA’da yeni sondaj kuyularının açılmasına karar
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verilmeden önce, yerel yönetim ve yatırımcı kuruluşlarca, suların beslenim-boşalım
dengesine dikkat edilmelidir.
HJA’daki jeotermal sular 9000 civarında konut ısıtmacılığının yanı sıra seracılıkta da
kullanılmaktadır. Hazne kaya sıcaklığı 100ºC’den fazla hesaplanan HJA’da gelecekte
ısıtılacak konut sayısı arttırılabilir, sebze-meyva kurutmacılığı, kültür balıkçılığı
yapılabilir.
HJA’daki jeotermal sulardan, sağlığın korunması, hastalıkların tedavi ve
rehabilitasyonu amacıyla da yararlanılmaktadır. Bikarbonatlı ve sülfatlı olan bu sular
başlıca içme kürleri ve banyo uygulamaları şeklinde balneoterapide
değerlendirilmektedir. Sandıklı havzasında Mayıs-Eylül ayları arasında ortalama
güneşlenme süresi sekiz saatten fazla ve Haziran-Eylül döneminde yağışlar en alt
düzeyde olduğu için kaplıca kürlerinde açık havada yapılacak yürüyüş, egzersiz ve
güneş banyoları da klimaterapi uygulamaları olarak sağlıklı veya hasta kişilerin kür
programlarında yer alabilir. HJA’da tüm bu doğal tedavi potansiyellerinin
sürdürülebilmesi için gelecekte planlanan tasarımlarda koruyucu tedbirlere öncelik
verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Jeotermal sular, izotop, sürdürülebilir kullanım, termal turizm,
balneoklimaterapi, Hüdai-Sandıklı
Key words: Geothermal waters, isotope, sustainable usage, thermal tourism,
balnoeclimatherapy, Hudai-Sandıklı
1. GİRİŞ
Hüdai jeotermal alanı (HJA) Afyon’un yaklaşık 63 km, güneybatısında Sandıklı
havzasının ortasında yeralmaktadır (Şekil 1). HJA ve çevresinde farklı amaçlı
gerçekleştirilmiş çok sayıda çalışmadan bazıları Öngür (1973; Çakmakoğlu, (1986);
Cihan ve Koçyiğit (2000), Gürsu ve Göncüoğlu, (2005) Özpınar, 2008; Karamanderesi,
2008; Afşin, 1991; Afşin ve Canik, 1996; Afşin, 1997; Akan vd., (2008); Aksever
(2011), Dağ (2012), Afşin vd. (2013)’dir.
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Şekil 1. İnceleme alanının yerbulduru haritası (Aduybim, 2009)

2. HİDROJEOLJİ
İnceleme alanında Prekambriyen, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı
birimler yüzeylenmiştir (Şekil 2 ve 3) (Afşin, 1991; Aksever, 2011; Dağ, 2012; Afşin
vd., 2013). Hidrojeoloji açısından; alüvyon ve Hamamçay formasyonu yaygın verimli
akifer, havzada dar alanlarda yüzeylenmiş Karatepe formasyonu yersel verimli akifer,
Akdağ ve Çaltepe formasyonları ise karstik akiferdir. Hüdai formasyonuna ait
kuvarsitler ile Çaltepe formasyonuna ait dolomitik kireçtaşları sıcak suların akiferi
konumundadır (Şekil 4). Seydişehir ve Derealanı formasyonları ve Hamamçay
formasyonunun kil ve marn gibi geçirimsiz seviyeleri ile Sandıklı lavları ve Soğucak
piroklastikleri jeotermal sistemin örtü kayasını oluşturmuştur (Afşin vd., 2013).
Jeotermal sisteminsı kaynakları ise, jeotermal gradyan, volkanizma ve derinlerde henüz
tamamen soğumamış granitik bir sokulum olabilir.
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Şekil 2. İnceleme alanının genelleştirilmiş stratigrafi kesiti (Afşin, 1991)

Şekil 3. İnceleme alanının jeoloji haritası (Afşin, 1991) (Kısaltmalar Şekil 1’deki
gibidir.)
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Şekil 4. Hüdai jeotermal sularının basitleştirilmiş jeotermal alan modeli (Afşin,
1991)

3. HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRME
Hüdai jeotermal alanı (HJA) ve çevresindeki sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik
(EC) değerleri soğuk ve jeotermal sularda sırasıyla 8-18°C / 20-82°C; 4.50-7.90 / 6.27.00; 120-800 mikroS/cm / 1500-2300 mikroS/cm arasında değişmiştir. HJA’da soğuk
sularda (1) Ca-Mg-HCO3/SO4; jeotermal sularda (2) Na-Ca-SO4-HCO3 / Na-Ca-HCO3SO4 su fasiyesleri belirlenmiş (Şekil 5) olup, (1) beslenme alanında hızlı/orta dolaşımlı
genç suları; (2) çok uzun dolaşımlı yaşlı jeotermal suları temsil etmektedir (Afşin, 1997;
Afşin vd., 2013). Söz konusu jeotermal sularda, yağışlı dönemde HCO3’ün SO4
değerlerinden yüksek ve baskın su tipinin Na-Ca-HCO3-SO4 olmasının nedeni, yeraltı
suyu akış sisteminde sığ sularla karışım olabilir.
HJA’daki suların 18O ve 2H izotop analiz sonuçlarına göre, incelenen tüm sular
meteorik kökenlidir. Jeotermal sular yüksek kotlardan (~2000m) beslenen uzun ve
derin, soğuk sular ise düşük kotlara düşen yerel yağışlarla beslenen sığ ve kısa
dolaşımlıdır. Jeotermal sular yeraltı akış sistemi içinde karbonatlı kayaçların yanı sıra
dolaşım yolu boyunca diğer geçirgen kayaçlarla da temas etmiştir. Karbon izotoplarına
göre 20000 yıldan daha fazla görünür yaşa sahip söz konusu jeotermal sular, Holosen
döneminde beslenmiş olabilir (Afşin vd., 2012; Afşin vd., 2013).
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Şekil 5. İnceleme alanındaki suların Piper diyagramı (Afşin vd., 2013)
Ca-Mg-SO4-HCO3

Na-Ca-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3
Mg

SO4

Ca

Cl

[K-1 Sazak Ky, K-2 Karacaören Ky-1, K-3 Karacaören Ky, K-4 Tasoluk Ky, K-5 Sorkun Ky, S1 Yunus Emre kuyusu, S-2 Teknepara kuyusu, S-3 Inpınarı Kuyusu, S-4 Kuyusu- (AFS-16
civarı), S-5 MYO kuyusu, S-6 Sorkun-Kızılburun kuyusu, S-7 Sorkun Ky, S-8 Kızılca Ky, S-9
Emirhisar kuyusu, S-10 Koçhisar kuyusu, S-11 Hudai kuyusu, S-12 Hamamçayı, S-13 Reşadiye
kuyusu, AFS-7 Jeotermal sondaj kuyusu (Ky: Kaynak)]

4. HJA’DA JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI
HJA’da 1994 yılından beri MTA Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından
derinlikleri 50-1050 m, sıcaklıkları 54-82 ºC arasında değişen 27 adet (7 özel) sıcak su
üretim ve 1 adet reenjeksiyon kuyusu açılmıştır (Tamgaç vd., 2012; Afşin vd., 2013).
Bu jeotermal sular 9000 konutun ısıtılması, seracılık ve termal turizm için
kullanılmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6. HJA ve Hüdai jeotermal sularının genel özellikleri

9000 Konut Isıtma

Yeri

Afyon’a 63 km

Debi (L/s)

~27x20 L/s (Toplam 27
kuyu, 7 özel)

Sıcaklık (oC)

50-82

pH

6.75

Akifer

Kuvarsit,
kireçtaşı/dolomit

Tipi ve kökeni

Fay kaynağı, meteorik su

Su tipi

Na-Ca-SO4-HCO3/
(Na-Ca-HCO3-SO4)

Kullanım tarzı

Konut ısıtmacılığı, termal
turizm, balneoloji,
seracılık vb.

Termal Oteller

Seralar

4.1. Tıbbî Değerlendirme
Hüdai Kaplıcası ülkemizin çamur banyoları (peloidoterapi) ile ün kazanmış,
yüksek sıcaklıkta, karbondioksit ve radon gazları da içeren termomineralli sulara sahip
önemli bir termal turizm merkezidir.
Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nden İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş kuşağında yer
aldığı için Akdeniz ile İç Anadolu’nun iklim özelliklerini göstermektedir (Şensoy,
2005). Sandıklı’da meteoroloji istasyonu bulunmadığından, iklim özellikleri, yakın
çevrede yer alan Şuhut, Dinar ve Afyonkarahisar meteoroloji istasyonlarının verileri
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Taş (2011)’a göre, Şuhut ve Dinar’ın sıcaklık ve
yağış rejimleri Afyonkarahisar ile benzerdir. Bu açıdan, Sandıklı’da bozulmuş Akdeniz
iklim özelliklerinin yansıması olarak, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı
geçmektedir.
Biyoiklimsel değerlendirmeler için de Sandıklı’yı temsil ettiği varsayılan
Afyonkarahisar meteoroloji istasyonu verilerine göre, genelde günlük ve yıl içerisindeki
sıcaklık farkları yüksektir (www.dmi.gov.tr/ DMİ, 2014). Kışın sıcaklıklar düşük olup,
eksi derecelere inerek kar yağışları ve don olayları görülmektedir. Yağışlar en fazla
ilkbahar mevsiminde Nisan ve Mayıs aylarında (46.7- 49.5 kg/m2 ) ve Aralık’tan
Haziran’a kadar ortalama aylık 12.1-12.7 gün; en az da Temmuz ve Ağustos aylarında
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ortalama 3.2-4 gün (ortalama 17.8-11.6 kg/m2) sürmektedir. Dolayısıyla, Haziran’dan
Kasım’a kadar yağışların az oluşu yanında ortalama aylık sıcaklıklar Mayıs ve Eylül
arası 15° C ve üzerinde olduğu için bu dönem, açık havada kür aktiviteleri için
değerlendirilebilir.
Bölgenin en belirgin termik özelliği günlük ve mevsimlik ortalama sıcaklıklarda
15 - 25oC gibi yüksek oynamalar olup, en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerindeki
aralık 46,3oC’dir. Bölgede sıcaklık yönünden termoregülasyon üzerine uyarıcı etkili
biyoiklimsel karakter baskın olabilir (Tablo 1). Serin havaya adaptasyon geliştiren
termik biyoiklimsel uyaranlar olarak klimaterapide doze edilerek değerlendirilebilir.
Cilt sıcaklığını 2oC düşüren serin şartlar, özellikle soğuğa dayanıklılık geliştirmek
amacıyla prevantif klimaterapide çocuklar, gençler ve sporcularda sıklıkla kullanılır.
Işınsal etkiler bakımından, Mayıs- Eylül
Tablo1. Afyonkarahisar’ın uzun yıllar (1954 – 2013) ortalama aylık sıcaklık
değerleri (°C)
Aylar

1

2

3

4

Ortalama
sıcaklık

0,30

1,60

5,50 10,30 15.0

Ortalama en
yüksek
4,60
sıcaklık

6,30

11.0 16,20 21,20 25,70 29,40 29,40 25,10 19,10 12,60 6,60

Ortalama en
düşük
-3.4
sıcaklık

-2.5

0.3

Ortalama
günlük
sıcaklık
farkı

8

8,8

45

46,3

4,40

5

6

7

8

9

10

11

19,20 22,30 22,10 17,70 12,20 6,80

12

2,50

8,20

11,40 13,80 13,80 10.0

6.0

1,70

-1.2

10,7 11,8

13

14,3

15,5

15,6

15,1

13,1

10,9

7,8

42,8 37,8

35,1

34,8

35,8

36,0

38,5

37,7

39,4

39.0

Ekstrem
(En yüksek
/ düşük)
sıcaklık
aralığı

arası ortalama günlük güneşlenme süresinin sekiz saatin üzerinde olduğu ve heliyoterapi
uygulamaları için uygun bir dönemdir (Şekil 7). Bu şartlar fiziksel etkinlik artışı,
tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarına eğilimin azalması, cilt fonksiyonlarının
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düzelmesi ve vitamin D3-formasyonu için balneoklimaterapi uygulamalarında yer
alabilir.
Şekil 7. Afyonkarahisar’ın uzun yıllar (1954 – 2013 ) ortalama aylık yağışlı gün
sayısı ve ortalama aylık güneşlenme süresi (gün/saat)
14
Ortalama yağışlı gün sayısı

Ortalama güneşli gün süresi (saat )

12

10

8

6

4

2

0
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Ekim Kasım Aralık

HJA’daki bikarbonatlı ve sülfatlı olan jeotermal sulardan içme kürlerinde kronik
karaciğer ve safra kesesi fonksiyonel bozuklukları postkolesistektomi sendromları
böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunun önlenmesi için faydalanılabilir. Yeni
araştırmalar, benzer içerikli sularla içme kürü yapılan hastalarda safra salgısının
uyarılması yanında şişman hastalarda kilo kontrolü, yüksek kolesterol seviyelerinin
normalize edilmesi ve aterosklerozun önlenmesinde yararlı olup, bu konunun gelecekte
daha ayrıntılı incelenmesini önermektedir. Balneoterapide farklı sıcaklıklarda tam ve
kısmî banyolar şeklinde hazırlanarak; başta romatizmal, ürogenital ve cilt
hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda peloidlerle ve diğer ek
tedavilerle oluşturulacak kür programlarında kullanılabilir.
5. HJA’DA JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMININ GELECEĞİ
Jeotermal suların hazne kaya sıcaklığının silis jeotermometrelerine göre 100°C’yi
aşan hazne kaya sıcaklığının hesaplanması, HJA’nın jeotermal sondajlarla ulaşılan en
yüksek sıcaklık olan 82 ºC’den daha yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkan potansiyelinin
işaretçisidir (Afşin vd., 2013).
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Jeotermal su kuyularının fazla sayıda açılması, aralarındaki uzaklığın uygun
olmaması ve bilinçsizce yapılan su çekimi, bu kuyulara soğuk suların karışmasına yol
açmaktadır (Tablo 2, Kaynak: Bahadır Seyman ile yazılı görüşme, 14.08.2014; Sanjet
A.Ş.). Kontrolsüz şekilde birbirine yakın açılan kuyular, bu kuyuların sıcaklık, basınç,
debi vb. şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Tablo 2. HJA’da bulunan jeotermal kuyular (Bahadır Seyman, Sanjet A.Ş., 2014)

KuyuNo

Y
Koordinatı

X
Koordinatı

Derinlik

AFS-1

İşletme

254270

4257690

226 m

50

70,5

AFS-2

İşletme

254342

4257656

139 m

60

69

AFS-3

İşletme

254326

4257888

301 m

50

40

AFS-4

İşletme

254294

4257862

75 m

50

69

AFS-5

İşletme

254262

4257625

76,5 m

50

69

AFS-6

İşletme

254544

4257628

49,15 m

Aktif

50

68

AFS-7

İşletme

254678

4258067

92 m

Aktif

60

68

AFS-8

İşletme

254686

4258057

100 m

60

68

AFS-9

İşletme

254312

4257362

70 m

60

68

AFS-10

İşletme

254395

4257758

54 m

Aktif

45

68

AFS-11

İşletme

255731

4258473

258 m

Aktif

60

68

AFS-12

İşletme

257249

4258903

508 m

Aktif

60

80

AFS-13

İşletme

257428

4259123

422 m

Aktif

60

76

AFS-14

İşletme

259808

4259604

1022 m

Aktif

47

77

AFS-15

İşletme

257760

4259900

564 m

Aktif

42

76

188

İşletme

258860

4259261

750 m

Aktif

50

76

AFS-16

İşletme

257786

4259006

856 m

Aktif

60

76
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İşletme

258415

4258780

1053 m

Aktif

91/4Reenjeksiyon İşletme

260003

4259934

800 m

Aktif

AFS-19

İşletme

258405

4259219

620 m

Aktif

AFS-20

İşletme

258337

4259816

Açıldı

Aktif

AFS-21

İşletme

254956

4257347

Açıldı

Aktif

AFS-22

İşletme

258307

4259535

Açıldı

Aktif

AFS-23

İşletme

257689

4260337

Açıldı

Aktif

AFS-24

İşletme

255222

4258298

Açıldı

Aktif

AFS-25

İşletme

256871

4259993

Açıldı

AFS-26

İşletme

259180

4259983

Açıldı

Bostan-4

İdare

257198

4259976

Açıldı

Bostan-5

İdare

258053

4259975

Açıldı

AFS-27

Özel

258571

4259313

Açıldı

AFS-28

Özel

258219

4259380

Açıldı

Alnayalı
Sera

İdare

257443

4260135

Açıldı

Fethi yaşar

İdare

255913

4258543

Açıldı

Baştuğ Sera

İdare

259807

4259239

Açıldı

Aktürkler

İdare

260300

4258810

Açıldı

AFS-17

25

82

55

79

Aktif

Kuyularda yapılan sıcaklık ve basınç ölçümlerinde, bütün kuyuların statik ve
dinamik basınç profilleri doğrusal bir artış sunmuştur. Ayrıca, kuyulara soğuk su
basılarak yapılan su kaybı testlerinde kuyularda farklı kaçak seviyeleri de tespit
edilmiştir. Kuyulara yönelik enjektivite testi ile belirlenen enjektivite indeksi değerleri
14-62 (l/s)/bar arasında olup, girişim testleri sonucunda ise üretilebilecek optimum
akışkan miktarı toplam 314 L/s’dir. Son bir yıllık dönemde kuyulardaki seviye
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düşümleri üretim kuyularında optimum debiden fazla çekim yapıldığının ve jeotermal
akışkanın sürdürülebilir kullanım açısından risk altında olduğunun göstergesidir
(Tamgaç vd., 2012). Bu bağlamda, HJA’da iki reenjeksiyon kuyusu bulunmaktadır.
Bunlardan İnpınarı’nda bulunan 780m derinlikli reenjeksiyon kuyusunda kireçtaşlarına
verilmekte olan jeotermal atık suyun debisi 110 L/s’dir. Bu kuyudan dönüş suyu
sıcaklığı 45˚C olup, çevre kuyularda yaklaşık 2˚C sıcaklık düşümü ve 30 m’lik bir
yükselim saptanmıştır (Bahadır Seyman ile sözlü görüşme, 2013). Kaplıca yakınındaki
diğer kuyuya (AFS-2) verilmekte olan jeotermal atık suyun debisi ise yaklaşık 25
L/s’dir. HJA’nın enerji potansiyeli dikkate alındığında iki reenjeksiyon kuyusunun
yetersiz olduğu anlaşılacaktır.
HJA’daki jeotermal sular genelde karbonat minerallerine doygun olup, bunları
çökeltme; evaporit minerallerine doygun olmayıp, bunları çözme eğilimlidir. Bu
sonuçlara göre, HJA’daki jeotermal sularda eşanjör, inhibitör kullanımı vb gibi
önlemler alınmazsa, kabuklanma nedeniyle jeotermal suların kullanımı sırası ve
sonrasında ciddî problemler açığa çıkacaktır (Afşin vd., 2013).
Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması bu kaynakların
korunmasına bağlıdır. Bu durumda, hem jeotermal kaynağın dolayısıyla da jeotermal
akışkanı bünyesinde bulunduran rezervuarın çevresel etkenlerle kirlenmesinin
önlenmesine, hem de rezervuardaki basınç ve sıcaklık şartlarında meydana gelebilecek
olumsuz değişimlerin önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin alınması çok önemlidir
(Afşin vd., 2013).
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
HJA, Türkiye’nin peloidoterapisi ile ünlenmiş önemli jeotermal alanlarındandır.
HJA’daki jeotermal üretim kuyularında rezervuardaki sıcaklık ve basınç
şartlarında meydana gelebilecek değişimler, üç aylık dönemler halinde basınç, sıcaklık,
girişim, basınç yükselim ve basınç düşüm testleri yardımıyla gözlenmelidir.
Üretim kuyularında 6 ayda bir, reenjeksiyon kuyularında ise en az 3 ayda bir
alınacak su örneklerinin kimyasal analizleri yapılarak, kabuklaşma ve korozyon
problemleri ile rezervuardaki çatlaklı zonların kısmen veya tamamen tıkanmasına yol
açabilecek parametreler kontrol edilmelidir.
Hüdai kaplıcası civarında sulama amaçlı olarak DSİ Genel Müdürlüğü’nden
soğuk su ruhsatı alınarak sulama amacıyla açılan 200-300m derinlikteki kuyularda 2840 ºC arasında su alınmakta olup, bu kuyuların kullanımı kısıtlanmalıdır.
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HJA’da sürdürülebilirliğin sağlanması için Hüdai kaplıcaları civarı, Tozkoparan
tepe, İnpınarı, Soğukpınar ve Karacaoğlu mevkilerinde jeotermal kuyu açılması
önlenmelidir.
İnceleme alanında jeotermal sular ısıtmacılık (merkezi ısıtma ve sera ısıtması) ve
sağlık turizmi amaçları için kullanılmaktadır. Jeotermal suların alternatif kullanım
imkanları (kurutma, soğutma, damıtma, buharlaştırma, deri işlemesi vb.)
araştırılmalıdır.
HJA’da yapılmış ve yapılacak mekanların sağlığın korunması,
balneoklimaterapi, rehabilitasyon ve termal turizm amaçlı, uluslararası standartlara
uygun ve çağdaş olmasına özen gösterilmelidir.
HJA’da, koruma-kullanım/beslenim-boşalım dengesine uyulması halinde,
gelecekte ısıtılan konut sayısı arttırılabilir; sebze-meyva kurutmacılığı, kültür balıkçılığı
yapılabilir ve 100ºC’yi aşan akışkan elde edilmesi durumunda elektrik santrali
kurulabilir.
HJA’daki jeotermal sulardan, sağlığın korunması, hastalıkların tedavi ve
rehabilitasyonu için gelecekte planlanan tasarımlarda koruyucu tedbirlere öncelik
verilmelidir.
Teşekkür: Yazarlar, bu çalışmayı 110Y034 no’lu projeyi maddî olarak
destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); arazi
çalışmaları sırasında yardımlarından dolayı bursiyerler Jeoloji Yük. Müh. Tuğba Dağ
Gültekin ve Jeoloji Müh. Orhan Gülveren; lojistik ve veri desteği sağlayan dönemin
Sandıklı Belediye Başkanı İsmail Elibol; Sanjet A.Ş.’den Jeoloji Müh. Bahadır Seyman,
Hüdai Kaplıcası İşletme Yetkilileri, MTA Genel Müdürlüğü’nden Ömer F. Tamgaç;
projenin malî işlemlerini titizlikle yürüten Aksaray Üniversitesi Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’ndan Gülseren Kışoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür ederler.
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ÖZET
Turizmin gelişmesi ekonominin güçlenmesi, gelirlerin artmasına ve bölgelerin gelişmesine
katkıda bulunan bir faktördür. Turizm hem de ülkeleri ve halkları birbirine yaklaştırır,
uluslararası ilişkileri güçlendiriyor, ekonomik ve kültürel ilişkilerin inkişafına tekan veriyor.
Her bir marka şehirde turizmin gelişmesi için üç esas sorunu çözmek gerekiyor: birincisi
gelişmesi için profesyonel kadroların hazırlanmasına dikkat edilmelidir; ikincisi turizm
tesislerinde hizmet seviyesi modernetize edilmelidir; üçüncüsü, turizmin gelişmesi
fiyatlarla bağlıdır. Eğer fiyatlar başka şehirlere nisbetle daha uygun olursa bu marka
şehirlere turizm akımını güçlendirir.
Yukarıda belirttiğimiz etkilerle birlikte marka şehir ve kentlerde sefalı yerler, orma, dağ,
doğal kaynaklar, göz okşayan flora, şelaleler ve bir deyişle insanın istirahati ve hayran
olabileceği doğal güzellikler olmalıdır.
Her bir ülkeye veya şehre turistlerin katılımı için demokratik değerler, sözle ifade özgürlüğü
sağlanmalıdır. Bu da turizmin gelişmesini koşullandıran esas faktörlerden biridir. Çünkü
herkes güvenli ve özgür şehirde misafir kalmak istiyor. Ayrıca marka şehirlerde yerel
ekolojik temiz ürünlerin üretimi de küreselleşen dünyamızda, teknolioji çağımızda esas
amillerdendir.
Bu açıdan Sandıklı yukarıda söylenen meziyetleri özünde taşıyor. Bununla beraber
Sandıklının sahip olduğu daha farklı üstün meziyetleri vardır ki, bir marka şehri olarak tüm
dünyanın potansiyel turist insanlarını kendine celb ettirebilir. Biz potansiyel turist deyince
onları çeşitli gruplara ayırabiliriz.
Bir marka şehir olarak Sandıklının turizmini geliştirmekle yanısıra onun tanıtımı ve tebliği
mühim ve ertelenmeyecek meselelerdendir.
Anahtar kelimeler: turizm, Sandıklı, marka kent, gelişim.
Key words: tourism, Sandikli, brand city, the development.
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MARKA KENTLERDE TURIZMIN GELIŞMESINI KOŞULLANDIRAN
FAKTÖRLER
Turizm dinlenmenin en etkin biçimlerinden biri olmakla beraber aynı zamanda,
bir çok sosyo-ekonomik ve kültürel-siyasi fonksiyonların uygulanmasında önem
taşıyor. Modern dünyanın küresel öneme sahip olan sosyal ve ekonomik ilişkileri
düzenleyen çeşitli ülkeler ve halklar arasında karşılıklı münasebetler yaratan, biznes
meraklarının kapsamını genişleten bir alan da turizmdir. Dünyanın her yerinde turizmin
gelişmesine devletler çapında büyük ilgi gösteriliyor. Günümüzde uluslararası mali
kurumları ve teşkilatları turizmin gelişmesine kendi dikkatlerini artırmışlar. Sosyolojik
araştırmaların sonuçları gösteriyor ki, halen geçen yüzyılın sonlarında turizm alanından
dünyada elde edilen gelirin hacmi ABD doları ile 450 milyarı aşarak geçmiştir. Onun
gelişiminin orta yıllık artışı ise 4,3 faizden artık olmuştur [Hüseynov İ., Əfəndiyeva N.
Turizmin əsasları.Bakı, "Mars-Print", 2007, s.3].
Dünyada mevcut olan 11 iklimin 9-nun Azerbaycan'da olması bu ülkenin turizm
için elverişli bir mekan olması hakkında net fikir oluşturur. Azerbaycan'ın Denizi, aranı,
dağı, ormanları, nehirleri, pınarları, gölleri, laylaları turistleri çeken mekanlardır.
Ülkede girişimcilik geliştikçe turizm merkezlerinin oluşturulması güçlendirir.
Kuşkusuz, Azerbaycan'ın gelişmiş ülkelerin turizm alanında elde ettiği başarılarını
öğrenmeye de ihtiyacı var. Böyle ülkelerden Türkiye'nin, Fransa'nın, İspanya'nın,
Avusturya'nın ve diğer ülkelerin adlarını belirtebiliriz. Yapılan araştırmalara göre bu ve
diğer ülkelerin milli gelirinin yüzde 30'dan fazlasını turizm alanından elde edilen gelir
oluşturmaktadır. Uluslararası turizm yıldan yıla gelişiyor. Yapılan hesaplamalara göre
2020 yılına kadar turizm kendisinin en yüksek gelişme noktasına ulaşacak. Öyle ki, bu
yılda turist sayısı 1,5 milyardan fazla olacaktır. Bu şimdiki dönemle karşılaştırıldığında
iki katından fazladır. [Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. Turizmin əsasları, Bakı, "MarsPrint", 2007]. Tabii ki, bu gelişme kapsamında Türkiye ve Azerbaycan'ın da kendi payı
olacaktır. İşte bu yukarıda belirtilen olgular turizmin geliştirilmesinin güncelliğini
ortaya çıkarır.
"Turizm" (İngilizce "torizm") kavramı menşece Latin sözü olup, (tur) "dolaşmak,
dolanmak, gidip dönmek" anlamına geliyor. [Məmmədov S. Turizm termin ve
anlayışlarının izahlı ensiklopedik lügəti. Bakı, 2003, s.119]. Demek, turist çok seyahat
eden bir kişiye denir. Sonradan bu termin Yunan dili ile, İspanyol ve Fransız dillerine
ve daha sonra Ingilis dilinin leksikonuna girmiştir [Oxford dictionary, New York: John
Wiley Sons, 1970]. Çeşitli sözlüklerde turizm teriminin farklı anlamları verilmiştir.
Örn., Vebster sözlüğünde turizm, sonunda kendi vatanına qayıtmaqla belli amaçla diğer
bir mekana yapılan yolculuk, [Lanqman dictionary, Basingstoke Lonqman: The Mac
Millian Press, 1988) ve Larus sözlüklerinde (Larusse dictionary, London: Rautledge,
1991) eğlenmek ve dinlenme amaçlı yapılan seyahat gibi anlatıyor. Böylece, turizm
284

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
insan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araçtır. İnsanlar belirli bir mekan
hakkında hayallerini ve tasavvurlarını gerçekleştirmek için seyahat ediyorlar.
Bilimsel edebiyatlarda kitle turizmin ilk organizatörü gibi İngiliz milliyetinden
olan Thomas Cook'un adı çekiliyor. Onun 1841 yılında ilk defa olarak Lankasterdən
Dolnqboruqa kadar demiryolu ile 570 kişinin toplu gezisinin düzenlenmesi, ayrıca 1847
yılında seyahat ve geziler toplumu yaratması ve bir grup zengin İngiliz vatandaşının
Akdeniz'de seyahatini organize etmesi konusunda bilgi verilir. Sonraları T. Cook'un
yaratmış olduğu turizm toplumu diğer ülkelerde de oluşturulmuştu. Artık XIX yüzyılın
sonlarında Thomas Cook tarafından oluşturulan seyahat ve geziler toplumu 53 ülkede
faaliyet gösteren ve 324 şubesi bulunan muhteşem bir konserne dönüşmüştür. Aynı
dönemde Amerikalılar da "Amekso" isimli turizm şirketini yaratmışlar.1918 yılından
ise bu şirketin firmaları tüm dünyaya yayılmıştır. [Hüseynov İ. Əfəndiyeva N.Turizmin
əsasları, Bakı, Mars-Print, 2007] yirminci yüzyılın başlarından itibaren tüm dünyada
turizm şirketleri oluşturulması ve geliştirilmesi işine başlanmılmışdır. Türkiye'de de
turizmin gelişmesine önem verilmektedir. Türkiye'ye gelen turist sayısı her yıl artıyor,
ülkenin milli gelirine hayır getirir.
Artık XXI yüzyılda bilgisayar, uydu bağlantıları ve diğer yeni teknolojilerin
gelişmesi insanların yaşam tarzında, çalışma, oyun ve eğlence biçimlerinde ciddi
değişikliklere neden oldu. Teknolojinin gelişmesi seyahat ve turizmin hacminin
artmasına ve toplumun çeşitli tabakalarının bu alanlara celb olun masına neden oldu.
Yeni teknolojilerin gelişmesi insanların eğlence imkanlarını genişletti, gelirler arttı ve
seyahat tümüyle dünyada karlı alanlardan birine dönüştü. Dünya Turizm Teşkilatı'nın
2000 yılı için verdiği bilgiye əsadən, 1999 yılında tüm dünya genelinde turist sayısı 657
milyon kişi olmuştur. Bu ise bir önceki yıla göre 3,2 oranında artış demektir. Aynı yıl
dünyada turizmden elde edilen gelirin hacmi ise 455 milyar dolara denk olmuştur.
[Yiorqos Apostolopoulos, The Sosioloqu of tourizm, Routhledge 1996, s.23].
Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplamalarına ve ihtimallerine göre
Azerbaycan'da turizm, aviadaşıma ve seyahatler biznesinin hacmi 2008 yılında en az
509 milyon. ABD doları düzenledi. Genel olarak milli ekonominin turizmle ilgili
alanları çalışanların sayısı 39 bine ulaştı. Tahminlere göre 2009-2018 yıllarında turizm
biznesinin yıllık ortalama büyüme oranı 8,8 oranında olabilir [http: // Tezadlar az].
Turizmin gelişim programı tüm ülkelerde karmaşık yaklaşım ilkeleri temelinde
hazırlanır. Lakin bu program hazırlanırken ulusal, bölgesel ve uluslararası faktörler de
dikkate alınıyor. Programın bu şekilde hazırlanması hem yerel, hem de uluslararası
faktörlerden yararlanma imkanı yaratıyor. Öte yandan uluslararası turizm şirketlerinin
faaliyetleri de yerel nüfusun yaşam düzeyinin iyileştirilmesine yöneliktir. İnsanlar için
yeni iş yerleri oluşturulur, yaratıcılık ürünlerinin satış pazarı yaratılmış oluyor. Öyle ki,
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turistler ziyaret ettikleri ülkelerin milli adet ve gelenekleri, halk sanatı örnekleri ile çok
ilgileniyorlar. Uluslararası turizm hem de insanlar arasında kültürel, siyasi ve ekonomik
ilişkiler oluştururken onlar arasında dostluk ilişkilerinin güçlenmesinede etki
gösteriyor.
Marka şehirlerde de turizmin gelişmesi ekonominin güçlenmesi, gelirlerin
artmasına ve bölgelerin gelişmesine katkıda bulunan bir faktördür. Turizm hem de
ülkeleri ve halkları birbirine yaklaştırır, uluslararası ilişkileri güçlendiriyor, ekonomik
ve kültürel ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırıyor. Her bir marka şehirde turizmin
gelişmesi için üç temel sorun çözülmelidir. Birincisi, bu sektörün gelişmesi için
profesyonel kadroların hazırlanmasına dikkat edilmelidir. İkincisit, turizm tesislerinde
hizmet seviyesi modernleştirilmelidir. Eğer hizmet alanları dünya standartlarına uygun
organize olunmazsa bu ülkede turizmin dinamik gelişmesinden söz edilemez. İnsanların
yaşam kalitesi turizmin gelişmesine etki eden faktörlerden biridir. Şunu da belirtmek
gerekir ki, turizm güzergahına dahil edilen arazilerin ekonomik kültürel seviyesi
turizmin teşkilinin modern taleplerine uymalıdır. Öncelikle bu alanlarda turizmin
gelişmesine olanak yaratan yerel kaynaklar olmalıdır. Bu açıdan Azerbaycan ve Türkiye
bölgelerinde turizmin gelişmesi için her bir ortam yaratılmıştır. Üçüncüsü, turizmin
gelişmesi fiyatlarla ilgilidir. Eğer fiyatlar diğer ülkeler ve kentlere göre uygun olursa bu
marka şehirlere turizm akımını güçlendirir.
Arazinin çevre ve sosyo-kültürel durumu da turistleri çeken en önemli
faktörlerdir. Öyle ki, cazibedar manzara, zengin mimari anıtlar, temiz hava, nehirler ve
göller, eğlenceli yerler ve diğer ilgi çeken doğal coğrafi ortam turizmin düzenlenmesi
imkanlarını gerçekleştiriyor. Böyle değerlere sahip olan bölgelerde turistlerin istirahati
rahat ortam oluşturulması şartı ile turizmin organizasyonu daha az harcama yaparak
daha fazla kazanç elde etmek mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz etmenlerin dışında
Marka şehirlerde sefalı yerler, ormanlar, dağ masifleri, doğal kaynaklar, göz alıcı
bitkiler, şelaleler ve bir deyişle insanın istirahatini temin edecek ve zevk alacağı doğal
güzellikler olmalıdır.
Her bir ülkeye veya şehre turistlerin katılımı için demokratik değerler, sözle ifade
özgürlüğü sağlanmalıdır. Bu da turizmin gelişmesini koşullandıran esas faktörlerden
biridir. Çünkü herkes güvenli ve özgür şehirde misafir olmak istiyor. Ayrıca marka
şehirlerde yerel ekolojik temiz ürünlerin üretimi de küreselleşen dünyamızda, teknolioji
çağımızda esas amillerdendir.
Bu açıdan Sandıklı yukarıda söylenen meziyetleri özünde taşıyor. Bununla
beraber Sandıklının sahip olduğu daha farklı üstün meziyetleri vardır ki, bir marka şehri
olarak tüm dünyanın potansiyel turist insanlarını kendine celb ettirebilir.
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Germiyan Sultanı Çelebi Hüsameddin Yakub Bin Umur Bey tarafından 1325
yılında inşa ettirilmiş Sandıklı Hisar Kalesi, günümüze sadece kalenin duvarları kalan
Mimar Çoban'ın eseri olan Sandıklı Kalesi, ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta
yerleşen, Bökenin Yurdu olarak adlandırılan bir yerde, yeşillikler arasında, orman
içinde bulunan Kurtini Mağarası, bu bölgenin yakınlığındakı Oktur Mağarası, daha
sonra Eber gölü ve diger tarihiliyi ve doğal güzellikleriyle zengin Sandıklının da turizm
sektöründe daha çok irelleye bileceği bir aksiyomdur. Çünki yukarıda söylenilenlerle
beraber Sandıklı Hüdai Kaplıcalarıyla da meşhurdur ki, bu da sağlık turizminin oluşumu
ve gelişimi için önemli föktördür.
Bir marka şehir olarak Sandıklının turizmini geliştirmekle yanısıra onun tanıtımı
ve tebliği mühim ve ertelenmeyecek meselelerdendir.
Ülkelerde marka şehirlerin, marka kentlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Ve
turizmin geliştirilmesi için bu şehirlerin üstün özelliklerinden kullanılıyor. Örneğin,
Azerbaycan'da bugün birçok marka şehirler vardır ki, onlardan da biri Gebeledir
(Azərbaycanca Qəbələ). Bugün Gebelede ve çevresinde eş zamanlı 2000'den fazla
turisti kabul etmek mümkün olan 4 beş yıldızlı otel mevcuttur. Ayrıca doğada
dinlenmek için küçük oteller ve eğlence merkezleri faaliyet gösteriyor. Gebelenin
büyüleyici doğası, doğal kaynakları, insan potansiyeli, misafirperverliği, yüksek
düzeyde hizmet mevcuttur. Kestane ormanı, manzaralı Vəndam, Qəmərvan, Yengiçə,
Nohur kışlak, Bum, Həmzəli köyleri turistlerin en çok seyahat ettikleri mekânlardır.
2008-2009 yılı öğretim yılından Qebelede Turizm ve Otelcilik üzere Meslek
Eğitim merkezi faaliyete başlamıştır. Çağdaş standartlar seviyesinde oluşturulan
merkezde barmen, bufetçi, garson, aşçı, otel yöneticisi, gid-rehber, turist seferlerinin
düzenlenmesi siparişler kabulü ajanı, otel hizmetçisi, otel inzibatçısı meslekleri üzere
uzman kadrolar hazırlanıyor. Turizm sektörünün gelişimi için uzman kadrolar
hazırlayan Meslek Eğitim merkezi ülkenin çeşitli bölgelerinin turizm tesislerinin kadrla
sağlanması yönünde başarıyla faaliyet gösteriyor.
Gebelede girişimciliğin gelişmesi burada yeni iş yerlerinin açılmasına yardım
etmiş, bölgenin altyapısının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Kentin turizm tesisleri
her yıl prestijli fuarlara, uluslararası fuarlara katılıyor ve dünya pazarında kendi
nüfuzunu göstermektedir. Turizm sektöründe çalışan profesyonel kadrolar yabancı
turistleri gerekli şekilde karşılıyor, onları gelenek ənəələrimiz ve milli mətbəximizlə
tanıdık ediyorlar. Gebelede 100'den fazla turizm nesnesi çalışır. "Kafkas" markası
altında faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller dahil "Kafkas Resort", "Kafkas Riverside",
"Kafkas Sport", Kafkas kervansaray "otelleri otel hizmeti seviyesine göre ülkenin en
gelişmiş otelleri arasındadır. "Serin orman", "İşitme", "Yedi Güzel" "Ay ışığı", "Soğuk
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çeşme" vb. oteller de turistlerin en çok dincəldikləri oteller. (www AzerTAc kom /
düğüm / 79 // 6)
2009 yılından başlayarak H.Aliyev fondunun katkı ve teşebbüsüyle her yıl yaz
aylarında Gebelede Uluslararası Müzik Festivali düzenlenmektedir. Ve her yıl tedbir
Euronews kanalında yer alıyor. Ve festivale katılan herkes ülkesine dönerek doğal
olarak Gebeleni tanıtmağa başlar. Bu açıdan Sandıklının da sahip olduğu geniş
imkanları sayesinde çeşitli etkinlikler kapsamında tüm dünyaya tanıtılması oldukça
önemli bir adım olacaktır.
Yüksek turizm potensiyali olan, kaplıcası ve leblebisi ile tanınan Sandıklı Afyon
İl merkezine 60 km uzaklıktadır. Antalya-Denizli karayolu ve İzmir-Ankara-İstanbul
demiryolu hattı üzerinde kurulmuş önemli yerleşim merkezlerindendir ki, bu da
ulaşımın kolay ve problemsiz olmasını sağlıyor. Sandıklı tarihi hakkında elde ettiğimiz
materyaller bir-birini tekrarlasa da, oldukca ilgincdir. Orada gösteriliyor ki,
“Sandıklının ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, Frigyalılar
döneminde kurulduğu, yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Tatkikatlar neticesinde
tarihi bir yer olması hakkında fikirler söyleniyor. Tarihi bir şehir mutlaka turistlerin
ilgisini çekiyor. Sandıklı bölgesinin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor idi. Bu şehir,
Hititlerin başşehri Hattuşaşla yarışan bir şehirdi. Bu durum Oxford Üniversitesinden
Arkeolog Miss. Winifred Lamp tarafından Kussar (Kusura köyü) Höyüğünde yapılan
kazılardan anlaşılmıştır. Kusura şehri, tarih itibariyle M.Ö. 5000 yıllarına kadar
dayanmaktadır. Buradan çıkan eserler Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde olup, Bakır
Çağını yansıtmaktadır. Hititlerin M.Ö. 1200 yıllarında yıkılması ile Frig devleti
kurulmuştur. Sandıklı da bu dönemde önem kazanmıştır. Tarihte Yanık Frigya olarak
bilinen bölge içindeki beş şehri kapsayan Pentapolis’in bir bölümü bugünkü Sandıklı
ovasına yayılmış olan Koçhisar (Hierapolis), Karasandıklı (Bruzeus), Menteş
(Stekteriom) ve Yanıkören (Otreus) önemli yerleşim merkezleri ve antik kentlerdir.
Bu gün kadim uygarlıktan haber veren Hattuşa bir brend olarak tanınır ve en
önemlisi UNESCO-nun siyahısında yer alıyor. Sandıklının da tarihi tatkikatlarına önem
verilmesi, teklifler toplusunun hazırlanması onun tebliğinde büyük ehemiyet
taşıyacaktır. Sandıklının tarihi medeniyet abidelerinin, somut olan ve somut olmayan
kültürel mirasının araştırılması turizminin gelişmesine tesir gösterecektir. XXI yüzyılı
medeniyetlerin mücadelesi asrı gibi değerlendirenler yanılmıyorlar. Kadim tarihe sahip
her bir şehrin doğal güzellikleriyle beraber onun medeniyeti çağdaş turistin ilgisi
alanındadır.
Sandıklının bir trend olarak bütün dünyada tanınmasına malum nedenleri ve
hakkı vardır. Organize edilmiş Sandıklı Sempozyumuda bu güzel yerin tatkik ve tebliğ
olunmasına kendi töfhesini vercektir.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı sandıklı bölgesinde gerçekleşmiş teşvik destekli otel
işletmelerinin Sandıklının marka kent olmasında katkısını belirlemektir. Bu çalışma
kapsamında turizm teşviği sağlayan alternatif kurumlar hakkında bilgi verilmiş olup
özellikle Sandıklı bölgesi yatırım ortamında kurumlar düzeyinde yatırımcılara sunulan
turizm teşvikleri ve destekleri hakkında bir alan araştırması yapılmıştır. Ayrıca teşvik
desteği sağlayan kurumların kurumsal yapısı, bilgi paylaşma oranı, şeffaflığı, niteliği,
işbirliği içerisinde eşgüdümlü çalışma sistemleri irdelenecek olup kaynakların yatırımcılar
tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini hangi teşvik sağlayıcı kurumun daha iyi
karşıladığı belirtilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışma kapsamında doğru sonuca en iyi şekilde varabilmek amacıyla Çok Kriterli Karar
Verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılmıştır. AHP, son
yıllarda karar verme ile ilgili problemlerin çözümünde birçok yazar tarafından sıklıkla tercih
edilen bir yöntemdir. Araştırmanın sonucunda, Sandıklı’da en uygun turizm teşvik türünü
yatırımcılara sağlayan, yatırımcıları devlet yardımları konusunda bilgilendirip, yönlendiren
kurumun Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
illerini kapsayan TR33 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı olduğu ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Yatırımları, Sandıklı Turizm Teşvik, Çok Kriterli
Karar Verme, AHP.

TOURISM INVESTMENT IN SANDIKLI AND ITS CONTRIBUTION TO
THE CITY
ABSTRACT
Theaim of this research is to determine the contribution that the hotel business
which has been supported with tourism invesment around Sandıklı have made to
Sandıklı to be a trademark. With the scope of this research, alternative corporations
providing investment have been introduced and field research about tourism investment
and support provided among the corporations in Sandıklı has been made. Also the
corporate structure, rate of information sharing, transparency, quality and the system of
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working co-ordinately in harmony have been elaborated and it has been tried to state
which investing corporation is better at the resources being used efficiently by the
investors being used efficiently by the investors.
With the aim of reaching the best results, in this research, Analytic Hierarchy
Process (AHP) which is the mean of Multi-Purpose Decision Making Method has been
used. AHP is the technique which has been preferred often by many authors in recent
years in solving the decision making problems. With the result of the research, it is
revealed that the corporation providing the most suitable investing types to the investors
and informing and leading about the state assistance is Zafer Kalkınma Ajansı , which
is active in TR33 area including Manisa, Afyonkarahisar, Uşak and Kütahya cities with
the coordination of The Ministry of Development.
Keywords:Tourism. Tourisminvestments,
Muti-purposedecisonmaking, AHP.

Tourisminvestment in Sandıklı,

GİRİŞ
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak gelişen yatırım eksenli olanakları
kullanmak ve bu çerçevede yatırım kapasitelerini geliştirmek, tavsiye niteliğinden
çıkarak yatırımcılar için zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Bu çerçevede 1982 yılında
yürürlüğe giren “Turizmi Teşvik Kanunu” ile özel sektöre kredi kolaylıkları
sağlanmıştır. 2012 Nisan ayında ise teşviklerin çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi
çabaları ortaya konmuş ve yeni teşvik sistemi açıklanmıştır. Aynı zamanda birçok ilde
faaliyet göstermeye başlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bölgesel teşvikler kapsamında bölgenin
turizm potansiyelini değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı teşvikleri, Ekonomi
Bakanlığının turizm teşvikleri ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet
gösteren “Kalkınma Ajansları”, Türkiye’de turizm yatırımlarının artmasını sağlayarak
turizmin gelişmesine olanak sağlamıştır.
Bu teşvik sağlayıcı kurumlar sektörel çalışmalar yaparak ilk aşamada bölgenin
potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de öncü sektörlerden
biri olabilecek turizm konusunda çalıştaylar yapılarak turizm sektörünün zayıf ve güçlü
yanları ile fırsatları ve tehditleri tartışılmıştır. Turizm sektöründeki tüm paydaşların bir
araya getirilerek çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantılar hem turizm sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerin sesinin karar alma organlarına duyurulmasına yardımcı
olmuş hem de karar alıcıların daha sağlıklı kararlar alabileceği bir bilgi kaynağına
kavuşmasına vesile olmuştur.
Turizmin geliştirilmesinde önem arz eden teşvik sağlayıcı kurumların faaliyetleri
bu çalışmanın ana yapısını oluşturmakla beraber çalışmanın temel amacı; Sandıklı’da
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turizm yatırımı gerçekleştiren yatırımcılar açısından en uygun turizm teşvik türünü
yatırımcılara sunan kurumları tespit etmektir.
1. TEŞVİK ve TURİZM TEŞVİKLERİ
“Teşvik kavramı belirli bir ekonomik faaliyetin diğer faaliyetlere görece daha
fazla gelişimini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi
ve maddi olmayan destekler ve özendirmeler olarak tanımlanır” (Eser, 2011: 1).
Uygulanan ekonomik model ne olursa olsun teşvikler hemen hemen her ülkede
uygulanmaktadır. Teşvik uygulamalarının temel hedefi ise genel anlamda ülkenin genel
refah düzeyinin arttırılmasıdır (Topal, 2006: 4). Gelişmekte olan ülkelerin teşvik
uygulamalarına gerek duymalarında; ekonomik kalkınma, geri kalmış bölgelerin
kalkındırılması, uluslararası rekabet gücü kazanma, verimlilik artışı, istihdam
imkanlarını genişletme, teknoloji transferi, ihracatı artırmak, sanayileşme ve yabancı
sermaye çekme gibi nedenler yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, rekabet gücünü
korumak, teknolojik gelişmeyi sürdürmek, sermaye kaçışını engellemek, bölgesel
dengesizlikleri gidermek, verimlilik artışı, sorunlu sektörleri desteklemek veya işsizliği
azaltmak gibi amaçlar için teşviklere başvurulmaktadır (Akay, 2009: 28).
Teşviklerin temelinde, belirlenen hedeflere ulaşmak yatmaktadır. Bunun için
kullanılacak kaynakların istenen yararlı alanlara yönlendirilmesi amacı söz konusudur.
Devletlerin teşviklerle gerçekleştirmek istedikleri temel hedef halkın refah seviyesinin
yükseltilmesidir (Tekin, 2009: 6).
Turizm teşvikleri ise turizm kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlaması
ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plan ve
programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi
hızlandırması, sürdürülebilirliğin sağlaması ile beraber bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltması bakımından önemlidir.
Turizm sektörüne yatırım yapmak isteyen kişi veya kuruluşların ise bu sektörün
ana özelliklerini yakından bilmeleri, yatırım kararlarını alırken bu özellikleri göz
önünde bulundurmaları yapılacak yatırımın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesinin
temelini oluşturacaktır (Kahraman, 2010: 43).
2. TURİZME TEŞVİK SAĞLAYAN ALTERNATİF KURULUŞLAR
Tüm yerel ve bölgesel destinasyonlar dahil olmak üzere Türkiye çapında turizm
yatırımlarını desteklemek üzere girişimcilere yatırım imkanı sağlayan bir takım kurum
ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurumlardan öne çıkanlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda tüm
bölgelerde faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajansları ve bölgesel teşviklerdir. TKDK
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nüfusun yirmi binin altında olan bölgelerde turizme kırsal turizm destekleri kapsamında
teşvikler sağlamaktadır. Çalışmamızın uygulama alanı olan Sandıklıda nüfusun yirmi
binin üstünde olmasından dolayı TKDK’nınSandıklıdauygulamakta olduğu herhangi
bir projesi bulunmamaktadır. Diğer kurumların yapısı, işleyişi, kuruluş gerekçeleri,
turizm ile bağlantıları ve turizme sağladığı katkılar ise şöyledir:
2.1. Kalkınma Ajansları
449 sayılı kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere: “Kalkınma Ajansları;
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla
kurulmaktadır.” ( www.fka.org.tr )
Kalkınma Ajansları’nın genel olarak turizme katkıları şu şekildedir (KUZKA,
2012: 12): Turizm projeleri kapsamında bölgede öne çıkan turizm yatırımlarını
desteklemesi, işletmelerin turizm aktivitelerini çeşitlendirmeye yönelik faaliyetler,
turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler, turizm
sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin
arttırılmasına yönelik faaliyetler, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı ve
geliştirilmesi projeleri, pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
İşletmeler arası yeni ilişkiler geliştirici faaliyetler; ulusal ve uluslararası turizm üst
kuruluşlarına entegrasyon, pazarlama ağlarına katılım, vb. çalışmalar kalkınma
ajanslarının genel olarak bölge turizm potansiyelini ortaya çıkartmak noktasında
desteklediği faaliyetlerdir
2.2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB)
20 Nisan 1990 tarihli ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması kanununda belirtildiği
KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide
entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla
kurulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, tüzel kişiliği
haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
KOSGEB kanununda 2009 yılında yapılan değişiklikler ile KOSGEB hizmetleri
kapsamına sanayi dışında hizmet sektörü de dahil edilmiştir. Böylelikle hizmet sektörü
aktörlerinden olan turizm işletmeleri de KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden
yararlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda KOSGEB’in NACE kod katalogunda bulunan;
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Oteller ve moteller, Gençlik hostelleri ve dağ barınakları, Kamp yerleri, Başka yerde
sınıflandırılmamış diğer konaklama yerleri, Lokantalar, pastaneler vb. yerler, seyahat
acenteleri ve tur işletmelerinin faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır (Özbek, 2011:
13-14).
2.3. Bölgesel Teşvikler
Bölgesel teşvikler adı altında Ekonomi Bakanlığının ve Kültür ve Turizm
Bakanlığının turizm yatırımı gerçekleştirmek isteyen girişimcilere sağladığı teşviklerin
mevcudiyeti irdelenmiştir.
Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın
arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme
politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların
üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme
gerçekleştirilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 5). Bu düzenlemelerden biri de
15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni
teşvik sistemidir.
Tablo 1. Yeni Teşvik Sistemi Destek Unsurları
Genel Teşvik Bölgesel
Uygulamaları Teşvik
Uygulamaları

Destek
Unsurlar

Büyük Ölçekli Stratejik
Yatırımların
Yatırımların
Teşviki
Teşviki

KDV İstisnası

√

√

√

√

Gümrük Vergisi
Muafiyeti

√

√

√

√

Vergi İndirimi

√

√

√

Sigorta
Primi
İşveren Hissesi
Desteği

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gelir
Vergisi
Stopajı Desteği*
Sigorta
Desteği

Primi

√
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Faiz Desteği

√

Yatırım
Tahsisi

√

Yeri

KDV İadesi

√
√

√

√

Kaynak:15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeni
Teşvik Sistemi.

Bölgelerin gelişmişlik seviyesine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
Organizasyon kabiliyeti olan beşeri bilimin en değerli sermaye olduğu bölgesel teşvik
çalışmaları ile fark edilmektedir.
3. TURİZMİN ŞEHRE KATKILARI
Turizmin en önemli özelliği ekonomik bir olgu oluşudur. Turizm geliri, turizm
endüstrisinin ulusal gelire olan bir katkısıdır. Ayrıca turizm, yatırım olanakları sağlayan
bir özelliğe sahiptir. Bu yatırımlar ithalata dayalı olmayan, istihdam olanakları sağlayan,
ham madde sorunu çıkarmayan yatırımlardır. Turizmin bu özellikleri turizm
bünyesindeki potansiyel birikimin ekonomi üzerindeki etkilerinin yadsınamaz
olduğunu göstermektedir (K.T.O,Turizm Sektör Raporu 2008:17).Turizm sektörünün
görünmeyen dış satım gelirleri ise turizmi diğer sektörlerden farklı bir konuma
getirmektedir. Bu bağlamda turizm sektörü aracılığıyla ekonomik gelir getiren değerler
olarak dış satımı mümkün olmayan jeoekonomik ve sosyo-kültürel gibi turizm
sektörünün temelini oluşturan varlıkların, döviz getiren kaynaklar haline
dönüştürülmesi mümkün olmaktadır (İçöz, 2005: 239).
Turizmin şehre olabilecek katkılarını arttırmak ise ancak şehrin markalaşmasıyla
beraber olabilecektir. Marka denkliği, markayı değerli kılmada kullanılan birtakım
girdilerin, tüketicinin algılaması ile değerlendirilmesi olduğuna göre, turizm sektörü
için de turistlerin bakış açılarının belirlenmesi, onlar için değerli ve önemli olan
unsurların ortaya çıkartılması, turizmin, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayarak,
temel amacını yerine getirmesini sağlayacaktır (E.Richard Gold,, 2006, s.220.,Aktaran:
Karabıyık, 2008: 43).
Marka olan bir yeri yönetmek demek- en azından kültürüne, yaratıcılığına veya
teknolojisine güvenen yerleri - markanın değerini daha da arttıran etmenleri yönetmek
demektir. Üzerinde yaratıcılığın sadece yer almadığı, fakat aynı zamanda geliştirildiği
ve yaygınlaştırıldığı, yaratıcı yetenek, girişim sermayesi ve kurumsal ve entelektüel
mülkiyet kanunları gibi sosyal, ticari ve hukuki temelleri yönetmektir (E.Richard Gold,,
2006, s.220., Aktaran: Karabıyık, 2008: 45). Yerel yönetimlerin bu temellere göre
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hareket edip bölgenin potansiyellerini öne çıkaracak çalışmalar yapması ise hiç
kuşkusuz şehrin gelişmesini sağlayacaktır.
4. METODOLOJİ
4.1.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmada, Sandıklı bölgesinde turizm yatırımı gerçekleştiren girişimcilerin
tercih ettiği teşvik türünü yatırımcılara sağlayan kurumun belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Turizm yatırımı gerçekleştirmek isteyen girişimciler için uygun olan
başvuru yöntemleri, mali unsurlar ve teşviklerin yararlanıcı ve faaliyetler bakımından
uygunluğu irdelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle problem hiyerarşisi AHP yöntemi
amaç doğrultusunda uyarlanmıştır. Bu çerçevede gerekli kriterler, alt kriterler ve teşvik
alınabilecek alternatif kuruluşlar tespit edilmiştir.
4.2.

Araştırmanın Veri ve Kaynakları

Çalışmanın kavramsal çerçeve kısmı için çeşitli üniversitelerin kütüphaneleri,
internet siteleri, konu ile alakalı tezler ve veri tabanları kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) vb.
kurumların hazırlamış olduğu turizm raporları, Kalkınma Bakanlığı’nın kalkınma
planları, yıllık programları, orta vadeli programları ve yatırım programları, Ekonomi
Bakanlığı’nın Yeni Teşvik Sistemi çerçevesinde yayınladığı dokümanlar, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın turizm yatırımlarının gelişimine yönelik hedef programları
incelenmiş, çalışmanın hazırlanması ve doğru sonuca varmasında önem teşkil etmiştir.
Elde edilen bulgulardan hareketle genel sonuçlar ortaya konularak, önerilerde
bulunulmuştur.
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4.3.

Araştırmanın Sınırlılığı

Yapılan tüm çalışmalara, ilana çıkılan tüm projelere, doğrudan verilen teşvik ve
hibe destelerine rağmen bölgesel, ulusal ya da uluslararası özel sektör temsilcilerinin
(girişimciler, işverenler, potansiyel yatırımcılar vs.) ulusal ve uluslararası fon
kuruluşları tarafından sağlanan devlet desteklerinden haberdar olma, bunları kullanma
oranları beklenen seviyenin oldukça altında seyrettiği ortaya çıkmıştır. Bu desteklerin
kullanılma oranının bu kadar düşük olması çalışmanın daha fazla yatırımcıyla
yapılmasını engellemiştir. Sandıklı bölgesinde yapılan incelemelerde teşvik sağlayan
alternatif kurumlardan yararlanan 2 otele gidilmiş ve 3 otel yöneticisi ile görüşme
yapılmıştır. Aynı zamanda Sandıklı Kaymakamlığı ve Ticaret Odası ile yapıcı
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede çalışma turizm yatırımı gerçekleştiren 3
otel yöneticisi ve turizm yatırımları konusunda deneyimli proje uzmanları ile
yapılabilmiştir.
4.4.

Araştırmada Kullanılan Yöntem

Bu çalışma kapsamında doğru sonuca en iyi şekilde varabilmek amacıyla Çok
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHP yöntemi kullanılacaktır.
AHP, ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış ve
1977 yılında ise Thomas LorieSaaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar
verme çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir (Yaralıoğlu, 2001: 131). AHP
yöntemi karar vericilerin çok farklı alanlardaki karar problemlerini yapılandırma ve
analiz etme sürecine büyük başarı ile hizmet etmiş ve yoğun olarak uygulaması
yapılmıştır (Çitli, 2006: 66). Yöntem en genel tanımıyla, çoklu kriter ve önem
düzeylerinin belirlenmesinde yapısal bir yaklaşım sağlamaktadır. (Can, 2012:
66).Yöntemin genel hiyerarşi yapısı Şekil 1’deki gibidir ( Çelik, 2007: 65).
Şekil 1. Genel Hiyerarşi Yapısı

Kaynak: Brian David Alfrod Ve Bruce Golden (2004); Aktaran: Çelik, 2007: 66

Hiyerarşinin en üstünde açıkça ifade edilen bir amaç, amacın altında amaca direkt
olarak etki edecek kriterler, en altta da seçim yapılacak olan alternatifler bulunmalıdır.
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Geniş kapsamlı kriterler, alt kriterlere ayrıştırılarak hiyerarşiye yerleştirilmektedir
(Herisçakar, 1999:241). Hiyerarşinin her seviyesindeki kriterlerin önem dereceleri, bir
üst seviyede bulunan kritere göre ikişerli karşılaştırmalar sonucunda elde edilir.
Problemin karmaşıklığına bağlı olarak da hiyerarşideki seviye sayısı arttırılabilir
(Güner, 2005: 33).Şekil 2’de çalışmamız kapsamında hazırlanan problem hiyerarşisi
gösterilmektedir.
Şekil 2. Problem Hiyerarşisi – AHP

4.4.1. AHP ile Problemin Çözümü
AHP ile problemi çözmek için görüşme formları SuperDecisions paket programı
ile değerlendirildi. SuperDecisions paket programına girildikten sonra program
ekseninde elde edilen görüşme verileri sisteme girildi. En uygun turizm teşvik türüne
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karar verilmesi sürecinde yatırımcıların önem verdiği alt kriter sıralaması ise şu
şekildedir:
Tablo 2. Sandıklıiçin En Uygun Turizm Teşvik Türüne Karar Verilmesinde Alt
Kriterlerin Değerlendirilmesi – AHP

Tablo 3 incelendiğinde Sandıklı’da yatırım gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyi
düşünen bir yatırımcının yatırımı esnasında en önem verdiği alt kriterlerin eş finansman
ve teknik destek olduğunu görüyoruz. Teknik destek yatırımın analizi; süreci ve
sonrasında yatırımcıyı sürekli destekleyen bir unsur olarak görülmüştür. Eş finansman
ise yatırımın kapasitesi, yapılabilmesi ve sürdürülebilirliği bakımından yatırımcılar için
yüksek öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
4.4.2. AHP İle Kriterlerin Ağırlıkları ve Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Belirli kriterlere veya ölçütlere bağlı kalarak aynı seviyedeki ögelerin veya
faktörlerin karşılaştırılmaları sonrasında oluşan öncelik sıralamasını temel alan AHP
yöntemi çerçevesinde kriterlerin ve alternatif kuruluşların değerlendirilme bulguları
şöyledir:
Tablo 3. Süreklilik Alt Kriterine Göre
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KOSGEB alternatifinin en yüksek öneme sahip olması turizme yönelik teşvik
sağlayan fonlarının süreklilik arz etmesidir.
Tablo 4. Askı Süresi Alt Kriterine Göre

Çeşitli periyotlarda süreklilik arz eden teşviklerin entegre şekilde yararlanıcılara
sunulmasından dolayı KOSGEB öne çıkarmaktadır.
Tablo 5. Bürokrasi Alt Kriterine Göre

KOSGEB diğer alternatif kuruluşlara kıyasla evrak trafiğinde daha tercih edilen
bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi olarak KOSGEB’in devletin kendi
bütçesinden ayırdığı hibe ve destekleri yararlanıcılar yararına sunması gösterilmektedir.
Bu durum bürokrasi işlemlerinde sağladığı kolaylıklar bakımından tabloda da
görüldüğü üzere KOSGEB’i önemli göstermektedir
Tablo 6. Teknik Destek Alt Kriterine Göre
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Yatırım teşviklerinin çıkartılmasında doğrudan danışmanlık desteği sağlaması ve
yatırım yapılacak olan sektörler konusunda birebir yönlendirmeler yapması bakımından
teknik destek alt kriteri hususunda KOSGEB alternatifi öne çıkmaktadır.
Tablo 7. Destek Limitleri Alt Kriterine Göre

Yatırım esnasında kaynak oluşturabilecek mali unsur yatırımcı için önemli
unsurlardan biridir. Bunu sağlayan kurum olarak Zafer Kalkınma Ajansı öne
çıkmaktadır.
Tablo 8. Eş Finansman Alt Kriterine Göre

Bölgesel Teşvik alternatifi yıllık verdiği destek bütçesi bakımından diğer
alternatif kurumlara göre daha çok önem arz etmektedir.
Tablo 9. Ödeme Dönemleri Alt Kriterine Göre
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Ödeme dönemleri alt kriterinde Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Teşvikler alternatifi
öne çıkmaktadır. Bunun sebebi olarak yatırım esnasında ödeme yapması, yatırım
gerçekleştikçe mali bakımdan girişimcinin desteklenmesi olarak gösterilmektedir.
Tablo 10. Vergi Uygulamaları Alt Kriterine Göre

Yararlanıcı kişi, kurum veya sektörler bakımından herhangi bir sınırlaması
olmaması bakımından Zafer Kalkınma Ajansı alternatifinin önem arz ettiği yatırımcılar
tarafından belirtilmiştir. Zafer Kalkınma Ajansının yatırım boyunca esnek bir yapıda
faaliyet gösterdiği belirtilmektedir.
Sandıklı’da turizm yatırımı gerçekleştiren veya bu konuda proje faaliyetlerinde
bulunan kişilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde tablolarda görüldüğü üzere başvuru
yöntemleri kriteri adı altında süreklilik, askı süresi, bürokrasi, teknik destek alt
kriterleri; mali unsurlar adı altında destek limitleri, eş finansman, ödeme dönemleri,
vergi uygulamaları alt kriterleri; yararlanıcı ve faaliyetlerin uygunluğu kriterinde ise
yararlanıcı türü, uygun faaliyetler, kuruluşun yeri ve faaliyetlerin takibi alt kriterleri
sentez edilmiştir. Bu bağlamda alternatif kuruluşlarımız olan Bölgesel Teşvikler, Zafer
Kalkınma Ajansı ve KOSGEB değerlendirildiğinde süreklilik, askı süresi, bürokrasi,
teknik destek ve uygun faaliyet işlemlerinde sağladığı kolaylıklar bakımından KOSGEB
yüksek öneme sahiptir. Eş finansman bakımından Bölgesel Teşvikler yüksek öneme
sahiptir. Ödeme dönemleri bakımından Bölgesel Teşvikler ve Zafer Kalkınma Ajansı
eşit derecede öneme sahiptir. Bu alt kriterler dışında olan destek limitleri, vergi
uygulamaları, kuruluşun yeri, yararlanıcı türü ve faaliyetlerin takibi işlemlerinde ise
sağladığı kolaylıklar bakımından Zafer Kalkınma Ajansı yüksek öneme sahiptir.
Tablo 15. AHP Problem Çözümü Sonucu
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Tablo 15’de görüldüğü üzere AHP yöntemine göre Sandıklı için en uygun turizm
teşvik türünü veren kurumun belirlenmesi doğrultusunda yatırımcılar öncelikle Zafer
Kalkınma Ajansı alternatifini tercih etmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektörü, yaşanan küresel ekonomik krizlerde bile yatırımlarını
sürdürmesi, yarattığı iş hacmi, istihdamı ve gelirleri ile Türkiye ekonomisinin temel
taşlarından biridir. Turizm sektörü Türkiye’nin geleceğidir. Turizmin bugün geldiği
nokta turizm teşvikleri doğrultusunda yatırım gerçekleştiren yatırımcıların özverili
çabaları sonucudur.
Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline
gelinmesi, daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin
çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin
artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör
haline gelinmesi temel amaçtır.
Turizm sektörünün gelişmesi aynı zamanda 35 tane sektörün de gelişmesi
demektir. Sektörlerin gelişmesi bölgenin kalkınmasını hızlandırmakta ve bölgelerarası
dengesizlik veya azgelişmişlik sorunu da turizm sektörü sayesinde en aza
indirilmektedir.
Teşvikler, daha yüksek refah düzeylerine ulaşmak amacıyla kaynakların
belirlenen stratejiler doğrultusunda verimli alanlara kanalize olmasını sağlamak
amacıyla kullanılan politika araçlarından biridir. Turizm teşvikleri ise turizm
kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlaması ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırması, sürdürülebilirliğin
sağlaması ile beraber bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltması
bakımından önemlidir.
Bu çalışma kapsamında turizmin önemi, teşvik, turizm teşvikleri ve turizmin
gelişmesine katkı sağlayan kurumlar konusunda araştırmalarda bulunulmuştur. Belirli
bir kaynak elde edildikten sonra girişimcilerin tercih ettiği teşvik türünü yatırımcılara
sağlayan kurumu ortaya çıkarmak maksadıyla turizm yatırımı gerçekleştirmek isteyen
girişimciler ve proje uzmanları ile hazır bir form eşliğinde görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmelerin sonucu SuperDecision paket programı ile analiz edilmiştir. Bu analizin
sonucu tablo 17’de gösterilmiştir.
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Tablo 16. Analiz Sonuçları
Alternatifler

AHP Sonucu

Sıralama

Bölgesel Teşvikler

0.3087

3

KOSGEB

0.1534

2

Zafer Kalkınma Ajansı

0.3266

1

Tablo 16’da görüldüğü üzere çalışmanın uygulandığı yer olan Sandıklı bölgesi
sınırları içerisinde turizm için en uygun teşviği veren kurumun Zafer Kalkınma Ajansı
olduğu ortaya çıkmıştır.
Girişimciler ile yapılan görüşmeler esnasında bir takım eleştiriler saptanmıştır.
Örneğin: Turizm konusunda yatırım yapmayı düşünen bir girişimci faaliyette bulunan
birçok teşvik sağlayıcı kurum arasında birtakım zorluklar yaşamaktadır. Çok farklı
kurumlar olmasına rağmen bunlar arasında bir koordinasyonsuzluk olduğu
belirtilmiştir. Şikayetler genellikle desteğin ve imkanın olması ile beraber bu imkanlara
girişimcinin yönlendirilmemesi ile ilgilidir. Mevcut hibe desteklerinin turizm
yatırımları için dizayn edilmemesi bir diğer eleştiridir.
Çalışmamızın uygulama alanı olan Sandıklı bölgesinde, sandıklının artı değerleri
fark edildikten sonra yerel yönetimin vizyonu ile bu değerlere sahip çıkılması şehrin
markalaşmasını sağlayacaktır. Bu da iyi organize olmuş, eğitilmiş girişimcilerin
sandıklının potansiyeline göre hareket etmeleri neticesinde sağlanacaktır. Sonrasında
sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu değişim bir sinerjiye dönüştürülmelidir. Turizm
ve alternatif turizm çeşitleri, tarım, eğitim, tarihi imkanlar vb. şehrin potansiyelleri öne
çıkarılmalıdır. Tüm bunlar eğitilen kişileri sandıklıda tutmakla mümkün olacağından
üniversite ile işbirliği içinde üniversitenin şehrin markalaşması yolunda lokomotif
görevi üstlenmesi sağlanmalıdır.
Sonuç olarak, turizm teşvikleri sandıklıya nasıl getirilir, teşviklerin şehre katkıları
nasıl sağlanır, bölgeye turizmin artı değer sağlaması bakımında marka şehir nasıl
olunur, sürdürülür, işletilir ve sonuca vardırılır noktalarında altyapı oluşturulup sandıklı
bölgesi bir potaya sokulmalıdır. Potaya sokulduktan sonra en önemli araçlar gözden
geçirilip yeni bir yapılanmaya Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, teşvik sağlayıcı
kurumlar ile birlikte gidilmelidir.
Sandıklıyı marka kent yapma yolunda turizmin varlığı şehri rekabete hazırlayan
bir enstrüman gibi olacaktır. Diğer şehirlerden farkı ancak bu şekilde ortaya
konabilecektir. Ancak böyle bir yapılanma ile şehir ayağa kalkabilecektir.
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ÖZET:
Bir kentin marka bir şehir olabilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi de o şehri
yansıtacak özelliklerinin ön plana çıkartılmasıdır. Bu bağlamda Sandıklı’nın dışarıdan nasıl
algılandığının anlaşılması turistik açıdan markalaşmaya yardımcı olacaktır. Araştırma ile
Sandıklı’da bulunan otellere gelen müşterilerin Sandıklı algısı incelenerek bir analiz
gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Termal imaj, destinasyon, müşteri

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE:
Destinasyonlar, doğal ya da algısal sınırlarla belirginleşen, turistlerin ziyaret
etmek istedikleri yörelerdir (Kotler vd., 1999: 648), (Aktaran; Çelik: 2009). Arz yönlü
bir vurgulama olabileceği gibi talebin kendiliğinden destinasyon olarak algıladığı
yöreler olabilir. Birleşik tatil tecrübesi yaşatmaya yönelik olarak, turizm ürünlerinin, bir
arada yoğrulmuş uyumlu bir karışım olarak sunulduğu, konukların ihtiyaçlarına cevap
verme amacını gerçekleştirecek şekilde bir araya getirilmiş, turistik mal ve hizmetlerin
odaklandığı bölgelerdir (Milman, 2006: 54),(Aktaran; Çelik: 2009).
Geniş bir tanımla turizm destinasyonu, ülke bütününden küçük ve ülke içindeki
pek çok kentten büyük, insan beyninde belirli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir
alan ve önemli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine, festivaller, karnavallar gibi
çeşitli etkinliklere, bölge içinde kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline,
dahili ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve
turistik tesislerin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahip bir bölge olarak
tanımlanmaktadır (Ersun ve Arslan, 2011: 231).
Destinasyon oluşumunda etkili olan temel unsurlar, bölgedeki özel sektör, sosyal
hizmetlerin kapsamı, yerel yönetim ve merkezi yönetim olarak sıralanmaktadır ve bu
unsurların tek tek performansını, makro düzeyde ülke genelinde turizm olgusuna bakış
açısı belirlemektedir (Studzieniecki ve Mazurek, 2007: 34), (Aktaran; Çelik: 2009).
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Bir destinasyonun dört boyutu denildiğinde, ölçeğinin ve sınırlarının belirlediği
fiziksel özellikler, misafirperverliğe dair unsurlar, yönetimsel beceriler ve pazarlama
becerisi akla gelmektedir ( Milman, 2006: 54), (Aktaran; Çelik: 2009).
Uluslararası turizmin geliştirilmesi, “hazırlama, ortaya koyma, kontrol etme ve
memnuniyeti yakalama” süreçlerinin başarıyla yerine getirilmesiyle mümkün
olmaktadır. Bu sürecin en önemli öğesi ise sahip olunan “ürün”dür (Studzieniecki ve
Mazurek, 2007: 34), (Aktaran; Çelik: 2009).
Bir destinasyonun, turistler tarafından çekim yeri olarak algılanmasında etkili
olan faktörler şöyle sıralanabilir (Çakıcı ve Aksu, 2007: 183), (Aktaran; Çelik: 2009):
 Çekicilikler,
 Kolaylıklar,
 Ulaşılabilirlik,
 Fiyatlar,
 İmaj
Buhalis (2000: 98) çekim yeri özellikleri konusunda daha geniş açıklamayı
aşağıdaki şekilde getirmiştir(Çakıcı ve Aksu, 2007: 184):
 Çekicilikler (doğal oluşumlar veya inşa edilmiş yapılar vb);
 Ulaşım sistemleri veya yapıları;
 Konaklama, yiyecek-içecek ve alışveriş olanakları; planlı turlar; faaliyetler
(turistlerin katılabilecekleri her türlü faaliyetler),
 Diğer hizmet birimleri (bankalar, iletişim araçları vb) .
Arz yönlü bir değerlendirme yapıldığında ise, turistlerin destinasyon olarak
algıladıkları çekim yerine yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin dikkate aldıkları
hususlar şöyle belirlenebilir (Olalı ve Korzay, 1993: 62), (Aktaran; Çelik: 2009):
- Bir yörenin konumu nedeniyle doğal olarak sahip olduğu iklim, bitki örtüsü,
su kaynakları, tedarik ve sürüm mesafesi gibi avantaj sağlayan özelliklerini kapsayan
doğal faktörler,
- Yöredeki turistik amaçlı yatırımların karlılığını ve sürekliliğini etkileyen
ulaşım imkânları, arazi ve inşaat maliyetleri, eğlence olanakları, kültürel ve tarihi
zenginliklerle belirginleşen ekonomik ve sosyal faktörler,
- Bölgenin imar durumu, yerel yönetimlerin tutumu, bölge halkının gelenek
göreneklerinden oluşan hukuki faktörler,
- Yatırımcıların duygusal motiflerle hareket etmesine neden olan psikolojik
faktörler,
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- Birbirini tamamlayan hizmetler sunan turizm işletmelerinin bölgede yatırım
yapmalarını teşvik eden, bölgenin gelişmeye uygunluğunun göstergesi olan
aglomerasyon koşulları.
Bunların dışında “bölgesel koşullar” olarak da tanımlanan niteliksel faktörler,
destinasyon rekabetinin ölçeğini, sınırını veya potansiyelini belirleyecek unsurları
etkilemesi nedeniyle önem arz etmektedir. Yerleşim yeri, bağlılık, güvenlik vs. olarak
ifade edilen bu nitelikler, destinasyon rekabetini olumlu ya da olumsuz yönde
etkilemektedir(Ersun ve Arslan, 2011: 234), (Aktaran; Çelik: 2009).
1. 1. DESTİNASYON GELİŞTİRME
Bir destinasyonun kendiliğinden oluşması beklenemez, bir yöre doğal olarak
destinasyon olarak algılansa bile, rakip destinasyonlar arasından hedef kitle tarafından
seçilerek algılanabilmesi için imajının geliştirilmesi gereklidir. Bu amaçla, kullanılacak
araç ve yöntemlerle, planlanan işlerin yürütülmesinden sorumlu olacak insanlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Destinasyon geliştirme sürecinde etkili olan faktörleri Henderson
(2006: 91), şu şekilde sıralamıştır:
a. İstikrar: Hem siyasi otoritenin, hem de girişimcilerin istikrarlı olması
beklendiği gibi bölgenin güvenlik açısından da huzurlu olması insanların ilgisini
destinasyona daha kolay yöneltecektir.
b. Hükümet Desteği: Bütün girişimciler, hükümetin sağladığı teşviklerle daha
fazla özgüvene sahip olmaktadırlar. Maddi teşviklere dair beklentilerin yüksek
olmasından daha çok dikkat çeken şeyse, girişimcilerin özellikle bürokrasinin
azaltılması ve yasal işlemlerde kolaylık beklentilerinin daha fazla olmasıdır.
c. Ulaşılabilirlik: Destinasyonun ulaşılabilirliğinin kolay olması, bölgeyi ziyaret
etme isteğindeki kişileri karar verme konusunda cesaretlendirir.
d. Zarif Doku: Bölgenin zarif dokusu hedef kitlenin destinasyon algılamasını
destekler, dokuyu bozmadan yapılacak düzenlemeler de imajın gelişmesine katkıda
bulunur.
e. Çekicilikler: Bölgenin benzer destinasyonlardan farklı algılanmasını
sağlayacak çekiciliklerin ilgi uyandıracak şekilde sunulması, hedef kitlenin
odaklanmasını sağlamakla beraber, destinasyon imajının gelişmesinde önemli rol oynar.
f. Teşvikler ve Tutundurma Çabaları: Yatırım arazisinin girişimcilere ücretsiz
olarak tahsisi, maddi açıdan toplam yatırım tutarı üzerinden önemli oranda (% 40 gibi)
tasarruf sağlamaktadır, vergi muafiyetleri ile işgörenlerin sosyal güvenliği ile ilgili
kolaylıklar genellikle girişimciler tarafından olumlu olarak algılanmakta, yatırım
konusunda cesaret vermektedir.
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Destinasyon oluşumuyla ilgili en çok kabul görmüş çalışma, destinasyon
imkânları ve taşıma kapasitesi esasına dayalı Butler’ın “Resort Dönüşüm Modeli”dir.
Model oluşturulurken turizm sektörüyle ilgili düzenlemeler de dikkate alınmıştır.
Modelde dört farklı destinasyon oluşumundan söz edilmektedir(Weaver, 2000: 217),
(Aktaran; Çelik: 2009):
a. İstikrarsız Alternatif Turizm Destinasyonu: Sektör küçük ölçeklidir ve sektörle
ilgili fazla düzenleme yoktur. “Kitle Turizmi” konseptine zıt özellikler taşır. Turist
yoğunluğu azdır, bireysel müşteri hareketleri ön plandadır. Belirgin bir sezon farklılığı
ve dominant müşteri grubu yoktur. Ilımlı bir ticaret anlayışı mevcuttur. Bölge halkının
geçim kaynakları sıralandığında turizme öncelik verilmeyen, hatta turizmin geçmediği
yörelerin hepsi buna örnek gösterilebilir.
II. Dünya Savaşı sıralarında, mevcut destinasyonların %95’i bu şekildeydi ve
turizmle ilintili özelliklerin yokluğu nedeniyle gelişme göstermediler.
b. İstikrarlı Alternatif Turizm Destinasyonu: İstikrarsız alternatif turizm
destinasyonu ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen sektörle ilgili düzenlemeler
mevcuttur. Antalya ili sınırları içinde kalan, yöresel özellikler nedeniyle turizmle ilgili
düzenlemelerin olduğu, ancak, destinasyon olarak ön plana çıkmayan Korkuteli,
Kumluca gibi yöreler bu başlık altında değerlendirilebilir.
c. Sürdürülebilir Olmayan Kitlesel Turizm Destinasyonu: Turizmin sürekli
gelişme göstermesi sonucu ortaya çıkan, ancak çevresel faktörlerin ve sosyo-kültürel
yapının, sektörle ilgili düzenlemelere baskın geldiği destinasyonlardır.
d. Sürdürülebilir Kitlesel Turizm Destinasyonu: Ziyaretçi yoğunluğunun yüksek
olduğu, büyük ölçekli yatırımlarla yüksek taşıma kapasitesine sahip destinasyonlardır.
Termal turizmde sürdürülebilir destinasyon geliştirme çabalarının başarıya
ulaşmasındaki en önemli şart, hedef kitlenin, sadece sağlık nedenleri ile destinasyonları
ziyaret eden yaşlı ve hastalardan oluşmadığının kabul edilmesidir. Destinasyon
geliştirme çabalarının odak noktasında sağlıklı yaşam felsefesi ile hareket edenler
olmalı, bunun yanında hastalara refakat edenlerle, hastaların bizzat kendilerinin de
uygun koşullar sağlandığında, geliştirilen unsurlardan yararlanma eğilimi geliştireceği
unutulmamalıdır.
1.2. İMAJ OLUŞTURMA
Destinasyon imajının, ziyaretçilerin algılamalarını, seçim kararlarını ve
davranışlarını etkilediği evrensel olarak kabul görmüş bir gerçektir (Gallarza vd., 2002:
56), (Aktaran; Çelik: 2009). Bu nedenle, destinasyon geliştirme çabalarında, imaj, en
önemli stratejik başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir, özellikle destinasyonun
sahip olduğu niteliklerle ortaya çıkan imaj değil de, insanların algısal olarak
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geliştirdikleri imaj, bir yörenin turistik çekiciliğe sahip bir destinasyon olarak
değerlendirilmesinde ön plana çıkmaktadır (Obenour vd., 2005: 107), (Aktaran; Çelik:
2009). Stratejik imaj yönetiminin başarısı, potansiyel ziyaretçilerin inançlarının,
tavırlarının ve ilgilerinin doğru tespit edilmesine bağlıdır.
Destinasyon imajı kavramsal, duygusal ya da bütünsel imajdan oluşmaktadır.
Kavramsal imaj bir yerin objektif özellikleri ile ilgili bilgi iken; duygusal imaj bir yerle
ilgili bir duygudur. Bir destinasyonla ilgili hem kavramsal hem de duygusal imajlar, o
destinasyonun bütünsel imajını şekillendirmektedir (Leiesen, 2000:51), (Aktaran; Ersun
ve Arslan, 2011: 238).
Destinasyon imajının oluşumu, kişilerin algılamalarına yönelik çalışmalar
gerektirmektedir. İnsanların davranış biçimleri, düşünceleri ve bilgi birikimleri
farklılıklar gösterdiği için destinasyonlara yönelik olarak yapılacak imaj araştırma ve
çalışmaları da destinasyonlara göre farklılıklar gösterecektir. Bu durum, insanların imaj
algılamalarında farklılıkların çok yönlü olacağını göstermekte ve imajın çok farklı
unsurlarıyla araştırılma gereğini ortaya koymaktadır (Baloğlu, 1999:868), (Aktaran;
Ersun ve Arslan, 2011: 238).
Bununla birlikte, destinasyon imajını oluşturan ve seyahat etme nedenini
etkileyen itici ve çekici faktörlerden bahsetmek mümkündür. Farklı ihtiyaçların ortaya
çıkması, seyahat etme ihtiyacını turiste kazandırır ve bu durum itme faktörü olarak
adlandırılmaktadır. Turizm destinasyonunun çekicilikleri ise çekme faktörü olarak
belirtilmektedir. Bu faktörler turistlerin seyahat motivasyonlarını doğrudan etkileyerek,
teşvik edilen imaj ile birlikte seyahat etme kararını almadan önce imaj oluşumuna etkide
bulunmaktadır (Wang, 2003:369), (Aktaran; Ersun ve Arslan, 2011: 238).
Destinasyon imajına ilişkin araştırmalarla ilgili karşılaşılan en önemli zorluk,
turizm ürününün karmaşıklık ve çok boyutluluk özelliklerine sahip olmasıdır. Buna ek
olarak, turizme katılanların fiziksel olarak yer değiştirmeleri, öznel bir kavram olan
tüketici davranışı ile açıklanmaktadır. Turizm hizmetini sunanların, sunulan
hizmetlerden faydalananların ve hizmetin sunulduğu çevrede turizmden farklı amaçlarla
bulunanların kişilik özelliklerindeki farklılaşmalar da imajı etkilemektedir. Soyut
özellik taşıyan turizm hizmetinin değerlendirilmesinde, imaj, somut unsurlardan daha
fazla öneme haizdir, çünkü turistik tüketicileri güdüleyen somut gerçeklerden çok, soyut
algılamalardır (Gallarza vd., 2002: 57), (Aktaran; Çelik: 2009).
Destinasyon imajı, destinasyonun bağlı bulunduğu makro destinasyonun
imajından da etkilenmektedir, turistler LasVegas’a giderken A.B.D’nin genel imajını
değerlendirmektedir. belirleyicisi, sadece sınırlarımız içindeki gelişmeler değildir, yurt
dışında kitlesel yaşam alanı oluşturmuş unsurlarımızın verdiği imaj da değerlendirmeye
alınmaktadır. Bir ülke ile ilgili tanımlayıcı ve çıkarsama yapma imkânı veren inançlar
311

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
bütünü olan ülke imajı, üretilen özel ürünler ve markalarla desteklenerek, yörenin
turistik destinasyon imajının gelişmesinde önemli bir etken olabilir (Mossberg ve
Kleppe, 2005; Asplund, 2008), (Aktaran, Çelik:2009). Uygulama bölümüne konu
edindiğimiz Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nin; Ege Bölgesi de Türkiye’nin alt
destinasyonudur, uluslararası müşteri kitlesi, mikro destinasyon olan Afyonkarahisar’ı
değerlendirirken öncelikle ana destinasyona, yani, Türkiye’ye; sonra da bir alt
destinasyon olan Ege Bölgesi’ne ilişkin enformasyondan hareket edecektir.
İmaj, doğal çevre özellikleri, insanoğlunun katkısı ile meydana getirilmiş
eserlerden oluşan çekicilikler ile sosyo-kültürel çekiciliklerin bir bileşkesidir (Özdemir
ve Karaca, 2008: 3). Özdemir ve Karaca (2008: 9) turistik destinasyonun imajının, temel
imaj ve özel imaj olarak iki ayrı başlık altında incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir,
bu ayırım müşterilerin odaklandığı destinasyon özelliklerine ve algılamalarına göre
yapılmaktadır. Temel imaj, hemen her potansiyel turist tarafından benzer düzeyde
anlamlandırılırken, özel imajın oluşmasında hedef kitlenin algıda seçicilik yolu ile ön
plana çıkardığı özellikler belirleyici olmaktadır.
İmaj oluşturma çabaları, var olan imajı yeniden yapılandırma ya da ilk defa imaj
oluşturma şeklinde iki boyutta gerçekleşebilir (Özdemir ve Karaca, 2008: 11), (Aktaran;
Çelik: 2009). Bir kimlik yaratma süreci olarak değerlendirilebilecek imaj oluşturma
çabalarının hedef kitle üzerinde etkili olması ve istenilen yönde algı oluşturmak
açısından, mesajın sürekli yinelenmesi şarttır, bu anlamda kullanılacak ulusal klişeler
ve semboller de tanıtıma önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Öter ve Özdoğan, 2005),
(Aktaran; Çelik: 2009). Söz konusu olan bir termal turizm yöresi olsa bile, turistik imajı
açısından aşağıdaki faktörlerin ön plana çıkarılması, termal zenginliğinin ise ayrıca
vurgulanması gerekmektedir. Termal zenginliğin vurgulanması sırasında sahip olunan
termal su ve özellikleri, kür merkezi yapılanmaları, bölge genelinde verilen sağlık
hizmetleri, konaklama, yiyecek içecek, boş zaman değerlendirme imkânları ön plana
çıkartılabilir. (Trauera ve Ryan, 2005), (Aktaran; Çelik: 2009). Enformasyon kaynakları
ve geçmiş deneyimlere ek olarak kişilik özellikleri de algılanan imajı etkilemektedir.
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Tablo 1: Algılanan İmajı Etkileyen Destinasyon Özellikleri
Doğal Kaynaklar
Hava Durumu
Ortalama Sıcaklık
Yağmur
Nem
Güneşlenme Süresi
Plajlar
Deniz Suyunun Kalitesi
Plajların Kalitesi
Plajların Yoğunluğu
Kırsal Alanlar
Koruma altındaki doğal
kaynaklar
Göller
Flora ve Faunanın
Zenginliği

Genel Altyapı
Yol, Havalimanı ve Limanların
Kalitesi ve Gelişimi
Kamusal ve Özel Taşımacılık
Kapasitesi
Sağlık Hizmetleri ve Gelişimi
Telekomünikasyon Hizmetleri
ve Gelişimi
Ticari Altyapı ve Gelişimi
Bina Gelişmişlik Düzeyi

Turizm Altyapısı
Otel, Konaklama ve
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Yatak Sayısı
Sınıfı ve Kalitesi
Restoranlar
Sayısı
Sınıfı ve Kalitesi
Bar ve Diskotekler
Destinasyona Ulaşım
Kolaylığı
Destinasyonda
Düzenlenebilecek Tur
Programları
Turistik Merkezler
Enformasyon Hizmetleri

Rekreatif Unsurlar
Temalı Parklar
Eğlence ve Spor
Aktiviteleri
Golf, Balık Avı, Avlanma
vb. aktiviteler
Su Parkları
Hayvanat Bahçeleri
Yürüyüş (Trekking)
İmkânları
Macera
Gazinolar ve Gece Hayatı
Alışveriş İmkânları
Doğal Çevre
Manzara
Çekicilik
Temizlik
Taşıma Kapasitesi ve
İnsan Yoğunluğu
Trafik Yoğunluğu

Kültür, Tarih ve Sanat
Müzeler, Tarihi Binalar ve
Anıtlar
Festival ve Konserler
El Sanatları
Gastronomi
Folklor
Dini Öğeler
Gelenekler ve Yaşam Tarzı

Politik/Ekonomik Faktörler
Politik İstikrar
Politik Eğilimler
Ekonomik Gelişmişlik
Güvenlik
Suç Oranı
Terör Olayları
Fiyatlar

Sosyal Çevre
Bölge İnsanının
Misafirperverliği
Temel Hizmetler ve Genel
Maddi Durum
Yaşam Kalitesi
Bölge İnsanının Yabancı Dil
Bilgisi

Bölgenin Genel Atmosferi
Lüks
Moda
İyi bir üne sahip olma
Egzotik
Mistik
Huzur Verici
Stres Artırıcı
Memnuniyet Verici
Sıkıcı
Çekici ve İlginç Olma

Kaynak: Beerli ve Martin, 2004 : 659, (Aktaran; Çelik: 2009)
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2. BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK SANDIKLI ALGISI
2. 1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar İli içerisinde bir turistik destinasyon olarak
Sandıklı İlçesinin algısını geliştirmek ve turizm markalaşması konusunda işletmelere
yardımcı olmaktır. Ulusal turizm sektöründe Sandıklı termal turizminin rekabet gücü
arttırabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için çeşitli araştırmalar yapmanın
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut çalışma ile elde edilen veriler termal turizmin
Sandıklı İlçesinin durum tespitini yapmak açısından önemlidir.
2.2. ARAŞTIRMA SORULARI
Bu araştırma ile “Sandıklı’nın imajına dışarıdan gelen insanların bakış açısı”
incelenmiştir. Termal turizmin diğer termal turizm işletmeleri ile rekabet edebilmeleri
için muhakkak ki bu sorunun cevabının pozitif yönde ve istikrarlı olmasına bağlıdır.
Kentlerin markalaşması, tanınması var olan bir takım değerlerinin gelişmesi ile
mümkün olacaktır. Diğer bir deyişle, Sandıklı’nın markalaşması Sandıklı’nın diğer
şehirlerde insanlar tarafından tanınması ile mümkün olacaktır.
Bu sorunun cevabının araştırılmasının yanı sıra başka sorulara da cevap aranması
araştırmanın vurgusunu pekiştirecektir. Ana sorunun dışındaki soruları şöyle belirmek
gerekirse:
 Sandıklı’nın termal turizm açısından tanınmışlığı nedir?
 Turizm açısından Sandıklı’nın destinasyon yapısı avantajları nelerdir?
 Ulusal anlamda termal turizmde yaşanılan sorunlar ve dezavantajlar nelerdir?
Bu sorular, yapılan anket çalışmasında Sandıklı’ya dışarıdan gelen misafirlerin
görüşleri ile cevap bulacaktır.
2.3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Ege Bölgesi Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde bulunan termal işletmelere
gelen misafirler, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri elde etme yöntemi
olarak anket çalışması yapılmıştır. Yüz yüze görüşmelerle yaklaşık 250 misafire anket
uygulanmıştır. Anketler termal kaplıca ve işletmelerinde konaklayan misafirlere yüz
yüze uygulandığından anket verilerinde hatalı sonuçlar bulunmamaktadır. Anketler
SPSS de veri girişi yapılarak Frekans dağılımı, bağımsız T-Testi, Anova ve Ki-kare gibi
çeşitli analizlerle beklenilen sonuçlara ulaşmasına çalışılmıştır.
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2.3.1. ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM
Araştırmanın hedef kitlesi seçilirken özellikle Sandıklı Kaplıca’larında bulunan
otellere dışarıdan gelen misafirler dikkate alınmıştır. Bunun nedeni Sandıklı’nın
Sandıklı dışında yaşayanlar tarafından nasıl görüldüğünün, neden Sandıklı’yı tercih
ettiklerini daha somut bir şekilde algılaya bilme gereğidir.
2.3.2. VERİLERİN TOPLANMASI
Veri toplamak için anketler hazırlanmış, otellere uygulamaya gidilmeden önce
otel müdürleri ile gerekli bağlantılar kurulmuştur. Amaç belirtildikten sonra belirlenen
saatlerde anketörler yönlendirilmiştir.
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Sandıklı’nın termal turizm rekabet
gücünü, ulusal düzeyde markalaşabilmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğu,
gelen insanlarda bıraktığı imajı ölçebilecek şekilde Sandıklı kaplıcalarına gelen
misafirlere anket uygulanmıştır.
Birinci bölüm demografik özelliklerin sorgulandığı bölümdür. Bu bölümde
dışarıdan gelen misafirlerin cinsiyet, yaş, medeni durumları incelenmiştir.
İkinci bölümde on soru yer almaktadır. Birinci soru ziyaretçilerin Sandıklı’ya
ilişkin bilgilerin kaynağının tespitine yönelik düzenlenmiştir. İkinci soru ile incelenmek
istenen tatil yeri seçiminde
Toplamda üç otele ve hüdaiapartlarında kalan kişilere gidilmiş ve 250 misafir ile
birebir görüşme yapılarak anketler cevaplanmıştır. Bu kişilerle anket esnasında hiçbir
güçlük yaşanmamıştır.
2.4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME
Anket çalışması sonucunda geçerli 250 anket formu elde edilmiştir. Bu anketlerin
demografik verilerine ilişkin istatistiksel sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. Genellikle
misafirlerin büyük bir kısmının evli ve 41 yaş üstü oldukları (tabloda yaş yaklaşık%
62’lik bir oranda, medeni durum % 83’lük bir oranda) görülmektedir.
Ki-kare testi yapılarak demografik değerler arasında aşağıdaki ilişkilendirme
yapılmıştır.


Tatil yeri seçimi ile kişilerin yaşları arasında fark vardır.

 Tatil yeri seçimi ile kişilerin yaşları arasında fark yoktur.
SPSS’ de yapmış olduğumuz testlerde Sandıklı tercihinde medeni durum, cinsiyet ve
gelir durumunda anlamlı bir fark yoktur. Sadece yaş faktörünün tercihlerde farkı
bulunmaktadır sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 2: Araştırma Örnekleminin Özellikleri

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Ayık Ortalama Gelir

Eğitim Durumu

316

Dağılım

Oran(%)

Bay

167

66,8%

Bayan

83

33,2%

Evli

205

83,0%

Bekar

42

17,0%

18-30

48

19,2%

31-40

48

19,2%

41 ve fazlası

154

61,6%

0-1500

44

21,8%

1500-3000

83

41,1%

3000 ve üzeri

75

37,1%

İlköğretim

57

23,2%

Orta-Lise

72

29,3%

Üniversite

89

36,2%

Lisansüstü

28

11,4%

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Tatil yeri seçimindeki ilk faktör * Yaş Crosstabulation
Yaş
18-30
Count

31-40

Total

41 ve
fazlası

7

8

7

22

31,8%

36,4%

31,8%

14,9%

16,7%

4,5%

8,8%

4

10

14

28

14,3%

35,7%

50,0%

8,5%

20,8%

9,1%

11,2%

6

0

10

16

37,5%

0,0%

62,5%

12,8%

0,0%

6,5%

6,4%

1

2

1

4

25,0%

50,0%

25,0%

2,1%

4,2%

0,6%

1,6%

19

19

109

147

12,9%

12,9%

74,1%

40,4%

39,6%

70,8%

59,0%

1

2

2

5

% within
şehrin imajı

Tatil yeri
seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
%within Yaş
Count
% within
manzara ve

Tatil yeri

doğal çevre

seçimindeki

100,0
%

Tatil yeri seçimindeki ilk faktör

ilk faktör
%within Yaş
Count
% within
ucuz olması

Tatil yeri
seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
%within Yaş
Count
% within
yerel mutfak

Tatil yeri
seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
%within Yaş
Count
% within
sağlık

Tatil yeri

imkanları

seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
%within Yaş
iklim

Count
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% within
Tatil yeri
seçimindeki

100,0

20,0%

40,0%

40,0%

2,1%

4,2%

1,3%

2,0%

5

1

3

9

55,6%

11,1%

33,3%

10,6%

2,1%

1,9%

3,6%

3

0

3

6

50,0%

0,0%

50,0%

6,4%

0,0%

1,9%

2,4%

1

6

5

12

8,3%

50,0%

41,7%

2,1%

12,5%

3,2%

4,8%

47

48

154

249

18,9%

19,3%

61,8%

100,0%

100,0%

100,0%

%

ilk faktör
% within
Yaş
Count
% within
eğlence ve

Tatil yeri

spor

seçimindeki

olanakları

ilk faktör
% within
Yaş
Count

100,0
%

% within
tarihi ve

Tatil yeri

kültürel

seçimindeki

çekicilkler

ilk faktör
% within
Yaş
Count

100,0
%

% within
Tatil yeri
Diğer

seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
% within
Yaş
Count
% within
Tatil yeri
Total

seçimindeki

100,0
%

ilk faktör
% within
Yaş
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Tablo 3: Ki-kare testi değerlendirmesi
Chi-Square Tests
Value

Df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

52,895a

16

,000

N of Valid Cases

249

Araştırmalar sonrasında dışarıdan gelen misafirlerin % 47 sinin daha önce 3’den
fazla Sandıklı’ya geldiği görülmüştür. Bu kişiler Sandıklı’yı % 35 lik oranında sağlık,
% 49 oranında tatil amaçlı tercih ettikleri ve bu tercihlerin nedeni olarak da arkadaş,
akraba ve önceki ziyaretlerinin bilgileri ile gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.
Tablo 4: Misafirlerin Sandıklı’ya Gelişi-Amacı Ve Geliş Şekli İle İlgili
Tanımlayıcı İstatistikler

Sandıklıya kaç defa geldiniz?

Sandıklıya geliş amacınız

FAKTÖRLER

Dağılım

Oran(%)

İlk

88

36,1%

İki

41

16,8%

3 ve fazlası

115

47,1%

Tatil

122

48,8%

İş

23

9,2%

Sağlık

88

35,2%

Diğer

9

3,6%

65

26,0%

11

4,4%

sandıklı halkı

4

1,6%

arkadaşlar ve akrabalar

118

47,2%

Sandıklı ziyaretini sağlayan önceki ziyaret
bilgi kaynağı
seyahat acentası

otellerin ve şehrin web sitesi 15

6,0%

gazete-dergi

4

1,6%

Diğer

32

12,8%
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Tablo 4: Misafirlerin Tatil Yeri Seçimindeki Faktörlere İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
Misafirlerin tatil yeri seçiminde en önemli faktör istatistiksel sonuçlara göre daha
çok sağlık imkanları (% 59) oluşturmaktadır. Sandıklı’ya gelen misafirlerin
konakladıkları yerler olarak % 14 oranında Hüdai kaplıca apartları oluşturmaktadır.
Toplam % 47 oranında da diğer oteller konaklama olarak tercih edilmektedir.
FAKTÖRLER

Dağılım

Oran(%)

22

8,8%

28

11,2%

ucuz olması

16

6,4%

yerel mutfak

4

1,6%

sağlık imkanları

147

59,0%

iklim

5

2,0%

eğlence ve spor olanakları

9

3,6%

tarihi ve kültürel çekicilkler

6

2,4%

Diğer

12

4,8%

34

14,0%

29

11,9%

sandıklı safran otel

12

4,9%

sandıklı gürses otel

64

26,3%

Ankara-Kızılcahamam

10

4,1%

Balıkesir-Gönen

4

1,6%

Bursa-Çekirge

6

2,5%

Bursa-inegöl Oylat

10

4,1%

Denizli-Pamukkale

20

8,2%

Yalova

6

2,5%

İzmir-Çeşme-Şifne

4

1,6%

Konya-Ilgın

3

1,2%

Sivas/Kangal Balıklı(Yılanlı) Çermik

3

1,2%

Hiçbiri

31

12,8%

Tatil yeri seçimindeki şehrin imajı
ilk faktör
manzara ve doğal çevre

Önceki
termal sandıklı-hüdai
merkez ziyaretleri
sandıklı park otel
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Tablo 5: Misafirlerin Sandıklı’yı Seçme Nedenleri Ve Sandıklı İle İlgili
İmajlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Misafirlerin Sandıklı’yı seçme nedenleri arasında yer alan sağlık imkânlarına
bakış açısının olumlu olduğu görülmektedir. Bu kişilerin Sandıklı’dan ayrılırken ki
imajı da % 70 oranında olumlu olduğu yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Sandıklıyı seçme sebebiniz

FAKTÖRLER

Dağılım

Oran(%)

şehrin imajı

26

10,7%

manzara ve doğal çevre

27

11,2%

ucuz olması

22

9,1%

yerel mutfak

4

1,7%

sağlık imkanları

116

47,9%

iklim

6

2,5%

eğlence ve spor olanakları

4

1,7%

tarihi ve kültürel çekicilkler

7

2,9%

Diğer

28

11,6%

olumsuz

16

6,4%

ne olumlu ne de olumsuz

66

26,5%

olumlu

155

62,2%

oldukça olumlu

12

4,8%

5

2,0%

10

4,0%

ne olumlu ne de olumsuz

28

11,2%

olumlu

173

69,5%

oldukça olumlu

33

13,3%

Sandıklıya geldikten sonraki oldukça olumsuz
imajı
olumsuz
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Tablo 6: Misafirlerin Sandıklıyı Tanımlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırma esnasında anket soruları doğrultusunda misafirlerin Sandıklı’yı
tanımlamaları istenmiştir. Değerlendirme 142 misafirin (yaklaşık % 57 oranında)
Sandıklı’yı termal merkez olarak görmüşlerdir. % 32 oranında ise Sandıklı’nın sessiz
ve sakin bir kent olduğu görüşünde birleşmişlerdir.

Sandıklıyı tanımlayan sıfatlar

FAKTÖRLER

Dağılım

Oran(%)

sesiz-sakin

79

31,6%

rahat

8

3,2%

fakir

3

1,2%

termal merkez

142

56,8%

zengin

5

2,0%

sıradan

7

2,8%

sıkıcı

1

0,4%

bakımsız

1

0,4%

anadolu

2

0,8%

geri kalmış

1

0,4%

diğer

1

0,4%

sesiz-sakin

74

34,4%

rahat

42

19,5%

fakir

1

0,5%

termal merkez

40

18,6%

eğlence

2

0,9%

gelişmiş

3

1,4%

sıradan

3

1,4%

sıkıcı

3

1,4%

bakımsız

4

1,9%

modern

3

1,4%

anadolu

9

4,2%

konforlu

3

1,4%
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Tablo 7: Misafirlerin Sandıklı İle İlgili Görüşlerine İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
Gelen misafirlerin Sandıklı’yı termal kent olarak gördükleri, olumsuz fikre sahip
olmadıkları ve tekrar gelebilecekleri görüşleri ortaya çıkmıştır. Ancak misafirlerin
kaldıkları otellerde Sandıklı ile ilgili verilen bilgilerin yetersiz olduğu görülmüştür.
1: Oldukça olumsuz

2: Olumsuz

4: Olumlu

5: Oldukça olumlu

Sandıklı ile ilgili
değerlendirilmesi

Ortalama

DEĞERLENDİRME

(1) Kaldığım otelde Sandıklı ile ilgili bilgi verildi

2

Olumsuz

(2) Termal otellerde verilen sağlık hizmetleri
yeterlidir.

3

Ne olumlu, Ne de olumsuz

(3) Aldığım
kaldım

4

Olumlu

(4) Sandıklı’ya tekrar gelmeyi düşünürüm

4

Olumlu

(5) Sandıklı’yı yakınlarıma tavsiye ederim

4

Olumlu

(6) Sandıklı beklentilerimi karşılayan bir şehir

3,

Ne olumlu, Ne de olumsuz

(7) Bence Sandıklı marka olma yolunda bir şehir

3

Ne olumlu, Ne de olumsuz

(8) Bence Sandıklı olumlu bir imaja sahiptir

3

Ne olumlu, Ne de olumsuz

(9) Bence SANDIKLI termal turizm açısından
yeterince tanıtılmamaktadır

3

Ne olumlu, Ne de olumsuz

(10) Bence Sandıklı termal turizm açısından
Türkiye’de marka olmuş bir şehirdir

3

Ne olumlu, Ne de olumsuz

termal

misafirlerin

görüşlerinin

3:Ne olumlu ne de olumsuz

hizmetlerden

memnun
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Tablo 8: Misafirlerin Sandıklıyı Tercih Etme Nedenlerinin Değerlendirilmesine
İlişkin Tanımlayıcı İstaistikler
Sandıklı’ya gelen misafirlerin kaplıcalara ulaşmada destinasyon problemleri
yaşamadıkları, emniyet, güvenlik, temizlik gibi konuların yeterli olduğu ancak alt
yapının, şehir gezi imkanlarının, şehir tanıtımının ve şehrin ucuzluğu konusunda ne
olumlu ne de olumsuz oldukları görüşleri ortaya çıkmıştır.
Misafirlerin Sandıklıyı tercih
nedenlerinin değerlendirilmesi

etme Ortalama Değerlendirme

(1). Manzara, doğal güzellikler

4

Olumlu

(2). İklimi

4

Olumlu

(3). Tarihi ve turistik yerleri

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(4). Sağlık imkânları-termal olanaklar

4

Olumlu

(5). Eğlence imkânları

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(6). Alışveriş imkânları

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(7). Tatil imkânları

4

Olumlu

(8). Kültür ve gelenekler

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(9). Ucuzluk

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(10). Temizlik

4

Olumlu

(11). Ulaşım

4

Olumlu

(12). Emniyet ve güvenlik

4

Olumlu

(13). Temiz ve bozulmamış çevre

4

Olumlu

(14). Altyapı kalitesi

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(15). Yerel halkın tutumu

4

Olumlu

(16). Çalışanların ilgisi

4

Olumlu

(17). Yerel mutfak, yemekler

4

Olumlu

(18). Şehir gezisi imkanları

3

Ne Olumlu, Ne de Olumsuz

(19). Sandıklı’nın genel izlenimi/imajı

4

Olumlu

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir Turizm destinasyonu olarak Sandıklı algısının araştırıldığı bu çalışma
neticesinde, ortaya çıkan sonuç:
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Çalışmaya konu olan bu bölge alternatif termal sağlık turizm destinasyonu olarak
görülmüştür. Genel olarak orta yaş ve üstünde olan kişilerin sağlık turizmi, sessiz, sakin
bir bölge olarak tercih etmeleri önemli bir saptamadır. Temel olarak Sandıklı Hüdai
kaplıcalarının çekicilik anlamında çok önemli bir konumda olduğu görülmüştür. Bu
çalışmaya katılan misafirlerin Sandıklı Hüdai kaplıcalarının farkında olması
araştırmaya konu olan bu bölgenin de hiçbir zaman ihmal edilemez olduğunu
göstermiştir. Hüdai kaplıcaları ile ilgili olarak bir olumlu marka imajı ve algısının
oluşmuş olması önemli bir gelişmedir. Fakat bu marka algısının sürdürülebilirliğinin
artırılması gerekiyor.
Söz konusu olan bir termal turizm yöresi olsa bile, turistik imajı açısından
aşağıdaki faktörlerin ön plana çıkarılması, termal zenginliğinin ise ayrıca vurgulanması
gerekmektedir. Termal zenginliğin vurgulanması sırasında sahip olunan termal su ve
özellikleri, kür merkezi yapılanmaları, bölge genelinde verilen sağlık hizmetleri,
konaklama, yiyecek içecek, boş zaman değerlendirme imkânları ön plana çıkartılabilir.
Bir diğer önemli konu ise bu bölgenin kongre ve toplantı bölgesi olarak tanıtımın
yapılmasıdır. Misafirlerin sağlık turizmi açısından otelde geçirdikleri süre çok sınırlıdır.
Bunun için farklı rekreasyon çalışmaları düzenlenmelidir.
Doğa, kültür,inanç ve spor turizmine özendirme çalışmaları daha genç
misafirlerin de bu bölgeyi bir alternatif tatil olarak seçmelerini sağlayacaktır. Örnek
olarak verecek olursak: Akdağ ziyaretinde tablo gösterir gibi etkileyici tabiatı
göstermek yerine, tracking, atla gezinti, doğaya uygun inşa edilmiş ahşap birimlerde
konaklama ve yöresel kültürün sunumu yapılabilir. Bu sayede, sadece, “Akdağ
muhteşem bir doğal güzellik” ifadesi yerine o ortamda farklı deneyimler de yaşanmış
olacaktır.
Termal turizm bölgeleri ile rekabet edebilmek ve sürdürülebilir rekabet
gücümüzü artırabilmek için bu tarz yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir. Örnek
olarak bu tarz çalışmaları yapan Afyonkarahisar termal turizm bölgesinin şu anda daha
fazla ilgi çekmesi de çok doğaldır.
Misafirlerimize sorulan sorulardan elde ettiğimiz verilere göre Sandıklı’nın
suyunun kimyasal yapısının, niteliklerinin ve özelikle bazı hastalıkları iyileştirme
özelliğinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Yapılan araştırmada misafirlerin
ağızdan ağıza pazarlama neticesinde veya eş dost tavsiyesi ile geldikleri görülmektedir.
Bu netice yurt içi pazarlama sorunu olmadığını fakat yurt dışında pazarlama
yapamadığımızı göstermektedir. Bu nedenle yurt dışına gerekirse tanıtım standları
kurularak bu sorunu aşabiliriz. Termal turizm adına sahip olunan zenginliklerin,
Sandıklı’da iz bırakmış uygarlıkların, yer altı ve yerüstü zenginliklerin tanıtımı; ticareti
geliştirme ve ilçeyi, fuar ve kongre organizasyonlarının gerçekleştirildiği bir kent haline
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getirme, termal turizmin başkenti imajının pekiştirilmesi üzerinde durulması gereken
konular arasında yer almaktadır.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları, termal kaynakların dışında daha pek çok niteliği ve
çekiciliği ile ön plana çıkmaktadır. Tarım ve hayvancılık konusunda halen doğallığını
koruyabilmiş bir yöre olması, bu alandaki üstünlüğünü gıda üretimine aktarmayı
başarmış olması “Organik Tarım Üretimi Yapan şehir” vizyonu ile farklı bir yönüyle
pazarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Yörenin temel zenginliği olan termal su
kaynaklarını, bilimsel sağlık hizmetleri ile birleştiren yatırımlara verilen destek devam
ettirildiğinde bölge imajının kolaylıkla gelişmesi söz konusu olacaktır.
Bir destinasyonun kendiliğinden oluşması beklenemez, bir yöre doğal olarak
destinasyon olarak algılansa bile, rakip destinasyonlar arasından hedef kitle tarafından
seçilerek algılanabilmesi için imajının geliştirilmesi gereklidir. Bu amaçla, kullanılacak
araç ve yöntemlerle, planlanan işlerin yürütülmesinden sorumlu olacak insanlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Destinasyon geliştirme sürecinde Sandıklı ilçesinde Belediye,
Kaymakamlık, Ticaret ve sanayi odası ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir marka
stratejisi oluşturulmalıdır. Bu birliktelik sağlandığı takdirde destinasyon
pazarlamasında başarıyı yakalamak da çok zor olmayacaktır.
Geleneksel kaplıca işletmeleri, farklılaştırılmamış bir ürünle hizmet vermişlerdir,
şifa arayan da, eğlenmek isteyen de, sağlıklı yaşamak isteyen de kaplıca kapsamında,
bir umumî hamam, yetersiz sayı ve nitelikte konaklama birimleri, kahvehane ve bakkal
karışımı bir tesisle karşılaşmışlardır. Modern işletmelerde ise, bütün saymış olduğumuz
pazar bölümlerinin istek ve ihtiyaçlarına tek tek cevap verecek şekilde bir yapılanma
mevcuttur. Bu anlamda modern tesisler, tüm pazara hitap etmektedir. Diğer yandan
hedef kitle için alternatif destinasyonların varlığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Rekabet ortamında ayakta kalabilmek için önceden geliştirilmiş olan rekabet
modellerini izleyerek sistematik ve stratejik davranışlar sergilenmeli, gerek görüldüğü
takdirde izlenen modelin destinasyonun özelliğine göre uyarlanmasından
kaçınılmamalıdır.
Sonuç olarak, Termal turizm, “temel faaliyet” olarak alınıp diğer unsurlarla
desteklenmelidir. Bu nedenle, her biri bağımsız hareket eden sektörler arasında
koordinasyon sağlanması, ortak bir imaj oluşturmak açısından önem taşımaktadır.
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında ulusal ve uluslararası bir termal turizm destinasyonu
oluşturulacak ve bu sayede katma değer üretilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle, “termal
tatil yöresi” imajının da aşılması ve termal suya bağımlılığı azaltacak şekilde “tatil
yöresi” imajının güçlenmesi, sadece termal turizm pazarına değil, bütün bir turizm
pazarına hitap edilmesi çok önemli ve stratejik hedeflerimiz arasında yer almak
zorundadır.
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DESTİNASYON GELİŞTİRME VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TURİZM
İŞLETMELERİ: SANDIKLI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Atilla AKBABA
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
ÖZET
Sandıklı, Ege Bölgesi’nin iç batı bölümünde kendi adıyla anılan ova üzerinde kurulmuş
tarihi çok eskilere dayanan bir yerleşim birimi olup, günümüzde Ege-Orta Anadolu ve
Akdeniz bölgelerinin kavşak noktasında, önemli ulaşım ağları üzerinde yer almaktadır.
Tarihi süreç içerisinde incelendiğinde, Sandıklı’nın herhangi bir ticaret yolu güzergâhında
bulunmadığı, halkın tarım, hayvancılık (bağcılık, bahçe ziraatı, hububat ziraatı) ile uğraştığı
anlaşılmaktadır.
Bu çalışma, Sandıklı’nın bir turizm destinasyonu olarak geliştirilmesinde küçük ölçekli
turizm işletmelerinin (KTİ) oynayabileceği rolü ele almaktadır. Turizm destinasyonu; sahip
olduğu çeşitli turizm kaynakları ile turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev
sahipliği yapan, pek çok kurum ve kuruluşun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm
hizmetlerinin bütününden oluşan karmaşık bir ürün olarak tanımlanabilmektedir. Bir
kasabanın veya bir bölgenin turizm destinasyonuna dönüşmesinde veya hali hazırda var olan
bir turizm destinasyonunun geliştirilmesinde KTİ’lerin rolü açısından bir inceleme
yapıldığında, bilimsel yazında çok çarpıcı örnekler olduğu görülmektedir. Öyle ki, bazı
örneklerde tek bir girişimcinin başlattığı bir faaliyet veya bir küçük işletmenin, bir kasabayı
kısa bir zamanda önemli bir turizm destinasyonuna dönüştürdüğü görülebilmektedir.
Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde KTİ’ler ve turizm destinasyonları
açısından önemleri incelenmektedir. İkinci bölümde, Sandıklı’nın tarihi süreci ve günümüz
potansiyeli incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Sandıklı özelinde konuya yaklaşılarak,
Sandıklı’da turizmin geliştirilmesi noktasında KTİ’ler bazında yapılabilecekler
irdelenmekte ve önerilere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sandıklı, Turizm, Destinasyon, Turizm işletmeleri, Küçük işletmeler.
Key Words: Sandıklı, Tourism, Destination, Tourism businesses; Small businesses.

GİRİŞ
Turizm destinasyonu, çeşitli mal ve hizmetleri sunan çok sayıda aktörün
oluşturduğu karmaşık bir ağ olarak tanımlanabilmektedir (Ramirez, 1999; Buhalis,
2000a). Daha kapsamlı bir bakışla turizm destinasyonu; sahip olduğu çeşitli turizm
kaynakları ile turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği yapan, pek
çok kurum ve kuruluşun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm hizmetlerinin
bütününden oluşan karmaşık bir ürün olarak da tanımlanabilmektedir (Özdemir, 2007).
Turistler destinasyonları, bütünleşik bir deneyim veya destinasyon ürünü sunan birer
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birim olarak algılamaktadır (Murphy, Pritchard & Smith, 2000). Diğer bir değişle,
destinasyonlarda mal veya hizmetler çok sayıda işletme tarafından üretilip sunulmakta
ise de, turistler her bir destinasyonu bütün bir birim olarak algılamakta ve
değerlendirmektedirler. Turizm işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin birbirlerini
tamamlayıcı bir özellik taşıması bu algılamayı oluşturan temel bir etken olabilir. Şöyle
ki, bir destinasyonda faaliyet gösteren bir konaklama işletmesi, yiyecek – içecek
işletmesi, seyahat işletmesi, turist çekiciliği işletmesi gibi işletmeler ele alındığında,
bunların her birinin toplam turist gereksinimlerinin parçalarını ürettikleri, tüm bu
parçaların bir araya gelmesi ile de toplam bir deneyimin ortaya çıktığı görülmektedir.
Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığında, bir destinasyondaki her bir işletmenin ve
aynı zamanda bir bütün olarak destinasyonun başarılı olması, destinasyonda faaliyet
gösteren işletmelerin, kaynakların, malların ve hizmetlen etkin bir biçimde eşgüdüm ve
entegrasyonuna bağlıdır denebilir (Beritelli, Bieger & Laesser, 2007).
Destinasyonların bir bütün olarak ele alınarak tek bir birim şeklinde
değerlendirilmesi, destinasyon geliştirme ile ilgili olarak; stratejik destinasyon planlama
(Formica ve Kothari, 2008), dinamik destinasyon yönetimi (Sainaghi, 2006),
destinasyon rekabet gücü (Mazanec, Wöber & Zins, 2007), işbirliği ve toplum temelli
turizm planlaması (Jamal ve Getz, 1995), ortaklaşa destinasyon pazarlaması (Wang ve
Xiang, 2007), destinasyon yönetimi (Beritelli vd., 2007) gibi çeşitli konular üzerine
odaklanan çok sayıda araştırma yapılmasına yol açmıştır (Haugland, Gronseth &
Aarstad, 2011).
Bir kasabanın veya bir bölgenin turizm destinasyonuna dönüşmesinde veya hali
hazırda var olan bir turizm destinasyonunun geliştirilmesinde KTİ’lerin rolü açısından
bir inceleme yapıldığında, bilimsel yazında çok çarpıcı örneklerle de
karşılaşılabilmektedir. Öyle ki, bazı örneklerde tek bir girişimcinin başlattığı bir faaliyet
veya bir küçük işletmenin, bir kasabayı kısa bir zamanda önemli bir turizm
destinasyonuna dönüştürdüğü görülebilmektedir. Söz gelimi, Johns ve Mattsson (2005)
İngiltere’de küçük bir kasaba olan ve turist çekme yönünden hiçbir özelliği olmayan
Hay kasabasının (Nüfus: 2500) kısa bir süre içerisinde yıllık 124.000 turist çeken bir
destinasyona dönüştüğünü bildirmektedir. Bunu sağlayan şey ise, bir girişimcinin bu
kasabada kullanılmış eski kitaplar satan bir mağaza açması ve işindeki başarısı ile
kasabanın “Kitaplar Kasabası” olarak ün yapmasını sağlamasıdır. Yazarlar diğer bir
örnek olarak da, Norveç’de orta büyüklükte bir şehir olan Stavanger (Nüfus: 102.539)
örneğini incelemektedirler. Bu örnekte de, bir girişimcinin şehirde sergilenmesini
sağladığı bazı sanat eserleri sonucunda, söz konusu şehire gelen turist sayısının yıllık
500.000 ile 700.000 arasında bir sayıya ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu dönüşümü sağlayan
etken ise, bir sanat galerisi sahibinin bazı sanat eserlerinin şehirde sergilenmesine
yönelik girişimleri ve bunun sonucunda şehrin tanınması ve ziyaretçi çekmeye
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başlamasıdır. Bu örneklerde görüldüğü gibi, tek bir girişimci veya tek bir küçük
işletmenin dahi bir turizm destinasyonunun gelişmesinde çok önemli rol oynayabildiği
gerçeğinden hareketle bu çalışma, turizm destinasyonlarının geliştirilmesinde küçük
ölçekli turizm işletmelerinin yeri ve önemi üzerinde durmaktadır. Üç ana bölümden
oluşan çalışmanın birinci bölümde KTİ’lerin genel anlamda önemi ve turizm
destinasyonları açısından önemi incelenmektedir. İkinci bölümde, KTİ’lerin
karşılaştıkları güçlükler incelenerek bu işletmelerin performanslarının iyileştirilmesi ve
sürdürülebilir gelişimlerinin sağlanması için gerekli koşullar ortaya koyulmaktadır.
Üçüncü bölümde ise Sandıklı özelinde konuya yaklaşılarak, Sandıklı’da turizmin
geliştirilmesi noktasında KTİ’ler bazında yapılabilecekler irdelenmekte ve önerilere yer
verilmektedir.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TURİZM İŞLETMELERİ VE ÖNEMİ
Turizm İşletmesi Kavramı ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri
Turizm işletmeleri, turizm hareketlerine katılan bireylerin gereksinim duydukları
mal ve hizmetleri karşılayan birimlerdir (Kozak, Kozak & Kozak, 2010:46). İnsan
gereksinimleri ve beklentilerindeki değişime bağlı olarak turizm olayının gelişmesi ve
karmaşık bir yapı kazanması, çok sayıda ve farklı özelliklerde işletmenin kurulmasına
ve gelişmesine yol açmıştır. Tanımlarda da görüldüğü gibi turizm işletmesi kavramı,
ulaştırma işletmeleri, tercümanlık-rehberlik hizmetleri, seyahat eşyası üreten ve satan
işletmeler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizm tanıtma ve
reklâm işletmeleri, turizm sigortası ile ilgili işletmeler, turizm finansmanı ile ilgili
işletmeler, yiyecek-içecek işletmeleri, eğlence yerleri, kafeteryalar, doğal parklar,
hayvanat bahçeleri, tiyatro, konser, gösteri düzenleyen işletmeler, talih oyunları
işletmeleri, kongre ve toplantı düzenleyen işletmeler gibi çok geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır (Uriely, Yonay & Simchai, 2002).
Küçük ölçekli turizm işletmesi kavramı, turizm yazınında küçük ölçekli turizm
işletmeleri ile ilgili yapılmış az sayıdaki çalışmanın, genellikle tanımlamayı ihmal
ettikleri bir kavramdır (Page, Forer & Lawton, 1999). Morrison (1996) küçük ölçekli
turizm işletmesi kavramını, bir birey veya küçük bir grup tarafından finanse edilen ve
bir biçimsel yönetim yapısı ile değil, doğrudan sahip/leri tarafından, kişiselleştirilmiş
bir tarzda yönetilen turizm işletmeleri şeklinde tanımlamaktadır. Bu işletmeler, fiziki
tesisleri, üretim/hizmet kapasiteleri, pazar payları ve çalıştırdıkları işgören sayıları
ölçütleri açısından küçük ölçekli olarak algılanmaktadırlar. Bu tanımda da değinildiği
gibi, bir turizm işletmesinin büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek
çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları arasında; işgören sayısı, belirli bir
zaman diliminde ödenen maaş ve ücretler toplamı, sermaye miktarı, belirli bir dönemde
sağlanan satış gelirleri, oda veya yatak sayısı, konferans, ziyafet ve lokanta salonlarının
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varlığı ve kapasiteleri, yüzme havuzu, otopark ve mağazalar gibi yan tesislerin varlığı
ve benzeri ölçütler sayılabilir (Barutçugil, 1989:91-92). Bu ölçütler içerisinde
işletmenin çalıştırdığı işgören sayısı, en yaygın kullanılan ölçüttür (Thomas, Shaw &
Page, 2011; Kula ve Erkan, 2001). Avrupa Komisyonu, 10’dan az işgörene sahip
işletmeleri çok küçük, 10 ile 49 işgörene sahip işletmeleri küçük işletmeler olarak
tanımlamaktadır (European Commission, 2014). Türkiye’de de işletmelerin büyüklük
açısından sınıflandırılmasında en yaygın olarak kullanılan ölçüt işgören sayılarıdır
(Arslan, 2003). İşletmelerin işgören sayılarına göre sınıflandırılmalarında farklı
tanımlamaların yapılması Türkiye’de de geçerli bir durumdur. Ancak bu farklı
tanımlamalar incelendiğinde, bunlardan bazılarının 10 ile 49 arasında işgören çalıştıran
işletmeleri küçük ölçekli işletmeler olarak tanımladıkları, bazılarının da 50’den az
işgören sayısını temel ölçüt aldıkları görülmektedir. Söz gelimi, Devlet Planlama
Teşkilatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10 ile 49 arası işgören sayısı üzerinde dururken,
KOSGEB 50’den az işgörene sahip işletmeleri küçük işletme olarak tanımlamaktadır
(Devlet Planlama Teşkilatı-DPT, 2008; http://www.marka.org.tr; Döm, 2008:76).
Küçük Ölçekli Turizm İşletmelerinin Önemi
Küçük ölçekli işletmeler, turizm endüstrisi içerisinde en büyük dilimi
oluşturmaktadırlar (Morrison, 1996; TAMU ve TSOT, 1999; Main, 2002). Söz gelimi,
İrlanda’da faaliyet göstermekte olan tüm turizm işletmelerinin %79’unun onbeş
işgörenden az işgören çalıştıran işletmeler olduğu belirlenmiştir (Page, vd., 1999).
Curran (1996) İngiltere’deki küçük ölçekli işletme sayısının 1980 yılında 1.9 milyon
iken, bu sayının 1990 yılında 2.8 milyona yükseldiğini ifade etmektedir. Galston ve
Baehler (1995) A.B.D.’deki kırsal turizm işletmelerinin %99’unun küçük işletme
olduğunu bildirmektedir. Avrupa’da yapılan diğer çalışmalar da, Avrupa Birliği’ndeki
tüm işletmelerin yaklaşık % 99’unun küçük işletmelerden oluştuğunu göstermektedir
(Bengtson, Pahlberg & Pourmand, 2009). Türkiye’de küçük ölçekli işletmelerin tüm
işletmelerin %98.4’ünü oluşturduğu görülmektedir (Akbulut, 2000; Avci, Madanoglu
& Okumus, 2010). Bu veriler gelişmiş ülkelerin çoğunda, küçük ölçekli işletmelerin
ekonomilerin önemli bir ögesi durumunda olduğunu da göstermektedir. Türkiye’deki
durum incelendiğinde de benzer bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Türkiye’de küçük
ölçekli işletmeler toplam istihdam içerisinde %47.1 pay almakta ve yaratılan toplam
katma değerin %14.1’ini yaratmaktadır (Oktay ve Güney, 2002). Turizm endüstrisi
açısından bakıldığında da bu durum geçerlidir. Ülke ekonomileri ölçeğinde
incelendiğinde küçük ölçekli işletmelerin, değişen konjonktüre daha kolay uyum
sağlayabilmeleri ve yenilikleri daha kolay hayata geçirebilmeleri, daha az yatırımla
daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaları, daha düşük yatırım maliyetleriyle
istihdam olanakları yaratmaları, teknolojik yeniliklere daha yatkın olmaları, bölgeler
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arası dengeli kalkınmayı sağlamaları ve kişisel tasarrufları teşvik etmeleri gibi
özelliklerinden dolayı büyük bir önem taşıdıkları anlaşılmaktadır (Arslan, 2003).
Küçük ölçekli işletmelerin bu genel yararları turizm işletmeleri için de geçerli
olmakla birlikte, küçük ölçekli turizm işletmelerinin içerisinde faaliyet gösterdikleri
bölgeye ve bölge halkına yönelik kendine özgü yararları da söz konusudur. Bu
işletmeler yerel halkın istihdamına olanak sağlamaları, bölgede ekonomik çeşitliliği ve
istikrarı teşvik etmeleri, bölgesel kalkınmayı hızlandırmaları ve sosyal gelişimi
sağlamaları gibi özelliklerinden dolayı özel bir önem taşımaktadırlar (TAMU ve TSOT,
1999). KTİ’ler işletme bazında, bireysel olarak ele alındıklarında ulusal veya uluslar
arası turizm açısından önemsiz oyuncular olarak algılanabilmektedir (Morrison, 2002).
Oysaki bir turizm destinasyonunda turist deneyiminin kalitesi ve destinasyonda yerel
özelliklerin yansıtılması üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, KTİ’lerin bir destinasyon
için taşıdığı önem daha iyi anlaşılmaktadır. KTİ’ler, bulundukları bölgenin
özelliklerinin yansıtılmasına, turistlerin yerel halkın doğal yaşamıyla ilgili izlenimler
edinmesine ve gerçek yerel halk ile temas etmesine olanak sağlamaktadır. Dahası,
turizm talebinin çok parçalı bir yapı arz ettiği, diğer bir ifadeyle çok farklı istek ve
gereksinimlerin söz konusu olduğu bir pazarda, KTİ’ler farklı coğrafi konumlarda,
farklı kalite düzeylerinde, farklı fiziksel olanaklarla ve farklı özel ilgi alanlarına yönelik
hizmetleriyle bu talebin en iyi biçimde tatminini sağlamaktadırlar.
KTİ’ler turizm destinasyonlarının ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan
sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamaktadır. KTİ’ler yerel toplumun birer parçaları
oldukları için kazandıkları para o toplum içerisinde kalmaktadır. Bu bağlamda, yerel
halk için yaratılan istihdam olanağı da dikkate değerdir. KTİ’ler üretimleri için gerek
duydukları mal ve hizmetleri çok büyük ölçüde yerel tedarikçilerden sağlamaktadırlar.
KTİ’ler turizm ile özdeşleştirilen bir hayat tarzını arayan kişileri ve bunların
yatırımlarını da destinasyona çekmekte ve yerel toplumun sosyal ve ekonomik açıdan
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Çevrenin korunması noktasında da KTİ’lerin büyük
işletmelere kıyasla daha bilinçli ve sorumlu davrandıkları da bilinen bir gerçektir.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TURİZM İŞLETMELERİ’NİN KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERİNİN SAĞLANMASI
İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri’nin Karşılaştıkları Güçlükler
Turizm endüstrisi küçük ölçekli işletmeler için cazip bir ortam teşkil etmekte ve
çok sayıda girişimci endüstri içerisinde çeşitli alt sektörlerde faaliyet göstermektedir
(Getz ve Carlsen, 2005). Turizm endüstrisi, söz konusu işletmeler açısından
bakıldığında, yüksek miktarda yatırım gerektirmemesi, üst düzeyde bir uzmanlığa
ihtiyaç duymaması, bürokratik işlemler açısından görece basit olması, belirli bir alanda
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diploma sahipliği veya lisanslama gibi koşulların bulunmaması, işletme açmak için
sınırlandırmaların olmaması gibi nedenlerle girişimcilere endüstriye kolay giriş olanağı
sunmaktadır. Aynı zamanda, kişilerin belirli bir yaşam tarzına ulaşmak, sahip oldukları
gayrimenkulleri değerlendirmek, kazanç elde etmek veya kendi işinin patronu olmak
gibi beklentileri de girişimcileri bu endüstriye çeken etkenler arasındadır.
Turizm endüstrisi küçük işletmeler için cazip bir ortam sunmasına rağmen,
KTİ’lerin çok önemli bir bölümü birkaç yıl içerisinde başarısızlığa uğramakta ve
faaliyetlerine son vermektedirler (Getz ve Carlsen, 2005). Shaw ve Williams (1987)
İngiltere’de yaptıkları bir araştırmada otellerin ve pansiyonların %60’ının son iki yıl
içerisinde el değiştirdiğini belirlemişlerdir. Bilimsel yazında KTİ’lerin karşılaştıkları
güçlükler ve başarısızlıklarının altında yatan nedenler araştırmalara konu olmuştur.
Tablo 1 KTİ’lerin karşılaştıkları güçlükleri özetlemektedir. McKercher ve Robbins
(1998) Avusturalya’da seyahat operatörleri üzerinde yaptıkları bir araştırmada, işletme
sahiplerinin çok büyük bir bölümünün herhangi bir işletme veya pazarlama eğitimine
sahip olmadıkları gibi turizm endüstrisinde daha evvel bir deneyimlerinin de olmadığını
belirlemişlerdir. Klenell ve Steen (1999) İsveç’te yaptıkları araştırmada, KTİ’lerin
işletmeyi büyütmeme arzuları ve turizmden beklenen yaşam tarzı ile işletme iflasları
arasında bir bağlantı tespit etmiştir. Getz ve Carlsen (2000) tarafından Avusturalya’da
yapılan bir araştırma turizm işletmelerinin %61’inin turizmin sezonluk özelliğinden
yıkıcı ölçülerde etkilendiğini ortaya koymuştur. Talepteki yüksek değişimi ifade eden
sezonluk özelliğinden kaynaklanan temel sorunlar olarak ise, nitelikli işgörenlerin
işletmede tutulamaması, düzensiz nakit akışı ve zayıf toplam karlılık gösterilmiş, bu
durumun işletmelerin yaşamını tehdit ettiği belirtilmiştir.
Tablo 1. Küçük ölçekli turizm işletmelerinin karşılaştıkları güçlükler
İç kaynaklı güçlükler:
İşletme sahibine ilişkin
olanlar

İç kaynaklı güçlükler:
İşe ilişkin olanlar

Dış kaynaklı güçlükler:

-Üretimi arttırmaya yönelik hırs, vizyon ve eğilim eksikliği,
-İşletmenin yönetimi noktasında sahip olunan becerilerin sınırlı olması,
-İşletmenin büyümesi ile mal/hizmet kalitesinin olumsuz etkileneceği
anlayışı,
-İşletmecilik karşıtı “hobici” yaklaşım,
-Sınırlı finansal güç,
-Çok sayıda işi bir arada yürütebilecek becerilere sahip çalışan
gereksinimi,
-Beceri düzeyinin geliştirilmesi noktasında kaynak ve kapasitenin sınırlı
olması,
-Dışarıdan danışmanlık hizmetleri alamama,
-Fiziki olanakların işletmenin büyümesini engellemesi,
-Bilgi teknolojilerinden yararlanmama,
-Birlik oluşturamama,
-Ölçek ekonomilerinden yararlanamama,
-Küçük ve yalnız bir birim olarak endüstride ve pazarda zayıf güç
pozisyonu,
-Dış etkenlerden üst düzeyde etkilenebilme (doğal afet, salgın hastalık,
güvenlik, gibi),
-Finans kaynaklarına erişim,
-Mikro/makro ekonomi,
-Mikro/makro politika,
-Rekabet,
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-Talep, mevsimsellik ve coğrafi konum,
-Altyapı,
-İşletmelere yönelik destekler,
-Yerel toplum-işletme etkileşimi.

Kaynak: Ateljevic (2007), Johns ve Mattsson (2005), Morrison ve Teixeira (2004)’den
yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak yetersizliği, KTİ’lerin karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında yer
almaktadır. Kaynak yetersizliği, gerek finansal açıdan gerekse insan kaynakları
açısından yetersizliği ifade etmektedir. Sermaye, yönetim becerileri, araştırma ve
geliştirme, danışmanlık, ölçek ekonomilerinden yararlanamama, finansmana erişim ve
pazarlama yetersizliklerinin KTİ’lerin yaşamlarını tehdit eden önemli etkenler oldukları
belirlenmiştir (Welsh ve White, 1981; Boer, 1999; Buhalis, 2000b; Stanworth ve Purdy,
2000). Özellikle eğitim konusu KTİ’ler için ayrı bir önem taşımaktadır. KTİ’ler eğitimi
bir yatırımdan ziyade masraf olarak algılamakta (Morrison, 2002), bu da yönetim
becerileri ve işgören becerileri noktasında zayıflığa yol açmaktadır.
KTİ’ler, ekonomik durgunluk, sosyal trendler, pazarlarda ve dağıtım kanallarında
gözlenen değişimler, doğal ve insan kaynaklı facialar, bilgi iletişimindeki teknolojik
ilerlemeler, büyük şirketlerin faaliyetleri ve politik gelişmeler gibi dış kaynaklı
etkenlerden büyük ölçüde olumsuz etkilenebilmektedir (Morrison, 2002). Genel olarak
tüm turizm işletmeleri için bu etkenler birer sorun teşkil etmekte ise de, KTİ’ler daha
büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha zayıf bir yapıya sahip oldukları (finansman, insan
kaynakları, yönetim becerileri, pazarlama yetenekleri, kurumsallaşma gibi açılardan)
için dış etkenlerden çok daha derin etkilenebilmektedir. Sonuç olarak belirtmek
gerekirse, KTİ’lerin başarılı olması ve yaşamını devam ettirmesinin önünde engel teşkil
edebilecek çok sayıda güçlük bulunmaktadır. Turizm destinasyonlarında KTİ’lerin
işletmeye açılması, başarılı olması, yaygınlaşması noktasında yukarıda sayılan
güçlüklerin bilinmesi ve bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem
taşımaktadır.
Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri’nin
Sağlanması İçin Gerekli Koşullar

Sürdürülebilir

Gelişimlerinin

Tablo 1’de listelenen güçlüklerin incelenmesi, bu işletmelerin başarı koşulları
hakkında bir fikir verebilmektedir. Diğer bir değişle, bu tabloda sıralanan güçlüklerin
aşılması ve şartların iyileştirilmesi ile KTİ’lerin başarılı olmaları için uygun ortamın
yaratılması sağlanabilecektir. Burada önemli olan konu, bu güçlüklerin ortadan
kaldırılması için nelerin yapılması ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğidir. Zira
araştırmacılar bu güçlüklerin aşılması amacıyla yapılan bazı uygulamaların olumsuz
sonuçlar doğurduğunu rapor etmektedir. Söz gelimi, KTİ’lerin karşılaştıkları
güçlüklerin başta gelenlerinden birisi, “yönetim konusunda sahip olunan becerilerin
sınırlı olması ve dışarıdan danışmanlık hizmetleri alamama sıkıntısı”dır. Lerner ve
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Haber (2000) tarafından yapılan bir çalışmada, bu güçlüğün ortadan kaldırılmasına
yönelik olarak devlet kurumlarından yapılan danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerinin
olumsuz sonuçlar doğurduğu ve işletmelerin diğer turizm işletmelerine göre daha zayıf
performans sergiledikleri belirlenmiştir. Yazarlar, dışarıdan finansal destek sunulan
KTİ’lerin ise diğerlerine göre daha başarılı olduklarını, bunun nedenin ise finansal
desteği sağlayan kredi kuruluşlarının zorlaması ile işletmelerin iş planları hazırlamaları
olabileceğini ifade etmişlerdir. Dışarıdan sağlanan finansal destek ve bunun beraberinde
KTİ’lerin iş planları oluşturarak bu planlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri,
başarılı olmalarında belirleyici rol oynamıştır.
Bir destinasyonda KTİ’lerin açılması ve sonrasında sağlıklı bir biçimde
gelişimlerini de sağlayarak hayatlarını sürdürebilmeleri her şeyden önce uygun ortamın
varlığına bağlıdır. KTİ’lerin kendine özgü özellikleri dikkate alınarak en uygun ortamın
sağlanmasına çalışılmalıdır. Bu bağlamda, geniş kapsamlı bir yaklaşımla destinasyon
ölçeğinde (KTİ’ler, rakipler, müşteriler, tedarikçiler, yerel halk, yerel yönetimler, yerel
sivil toplum örgütleri –STÖ ve diğer mesleki birlikler, odalar, vb.), daha geniş olarak
bölge ölçeğinde (yakın destinasyonlar, yerel yönetimler, bölgesel STÖ’ler ve mesleki
birlikler, vb.) ve ülke ölçeğinde (ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumları, hükümet,
bölge millet vekilleri, finans kuruluşları, vb.) bir işbirliği ve ortak çalışma ortamının
geliştirilmesi gereklidir. Tüm bu eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması, KTİ’lerin
karşılaşmaları olası güçlüklerin ortadan kaldırılması ve uygun ortamın oluşturulmasında
temel ve kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. Ülkenin genel turizm vizyonu ve planlaması
çerçevesinde söz konusu bölge ve özelde ise destinasyon için belirlenen rolün bilinmesi,
bu doğrultuda destinasyon stratejisinin oluşturulması, destinasyon için turizm master
planının hazırlanması ve diğer destinasyonlarla eşgüdüm, destinasyonda ne tür
faaliyetlerin ve iş kollarının geliştirilebileceği noktasında fikir verecektir. Diğer
taraftan, yerel halkın destek ve işbirliğinin sağlanması, KTİ’ler için uygun
vergilendirme sistemlerinin oluşturulması, yönetici ve çalışan düzeyinde eğitim
programlarının oluşturulması, dışarıdan finansal desteklerin planlanması, dışarıdan
danışmanlık faaliyetlerinin planlanması, her türlü teşvik faaliyetlerinin planlanması,
destinasyonun fiziki planlamasının yapılması, vb. uygulamalar KTİ’ler için uygun
ortamın oluşturulmasında katkı sağlayacaktır.
Destinasyon ölçeğinde üst düzeyde oluşturulacak yapılanmalar KTİ’lerin bazı
zayıf noktalarının giderilmesine yardımcı olacak ve rekabet avantajı yaratabilecektir.
Söz gelimi, araştırma-geliştirme, tanıtım, satış ve pazarlama, satın alma, eğitim
kurumları ile ilişkiler geliştirme, turist çekiciliklerinin korunması ve kullanılması gibi
faaliyetlerin birleşik olarak bir üst yapı ile yürütülmesi, ölçek ekonomilerinden
yararlanma, talep yaratma, maliyetleri azaltma, değişimlere ayak uydurabilme, nitelikli
işgören temini gibi noktalarda avantajlar sunacaktır. Tek başlarına zayıf bir yapı teşkil
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ettiklerinden dolayı KTİ’lerin kredi olanaklarına erişmedeki sıkıntıları da birlik olarak
aşılabilecek ve daha uygun koşullarda finansman olanakları sağlanabilecektir. Yine aynı
cümleden olmak üzere, destinasyonda “kümelenme” oluşturularak bu stratejik
yaklaşımın KTİ’lere sunabileceği avantajlardan da yararlanma yoluna gidilebilir.
SANDIKLI’DA TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA KÜÇÜK
ÖLÇEKLİ TURİZM İŞLETMELERİ BAZINDA YAPILABİLECEKLER
Sandıklı ve Turizm
Afyonkarahisar İline bağlı bulunan Sandıklı İlçesi, Ege Bölgesi’nin iç batı
bölümünde kendi adıyla anılan ova üzerinde kurulmuş bir yerleşim birimidir (Küpeli,
2010). Sandıklı, Ege-Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kavşak noktasında, önemli
ulaşım ağları üzerinde yer almaktadır. Ulaşım olanakları açısından avantajlı olması,
turizm faaliyetlerinin gelişimi yönünden bölgenin bir artı değeri olarak
değerlendirilebilir.
Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olan Sandıklı'nın ilk
kuruluşunun hangi çağlarda olduğu bilinmemekle birlikte, Sandıklı'nın bilinen en eski
tarihinin bakır, tunç ve demir devri dönemlerine kadar uzandığı hesaplanmaktadır.
Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Winifred Lamb tarafından 1935, 1936 ve 1937
yıllarında bölgede yapılan kazılarda, Kalkolitik, Bakır Çağı ve Eti Çağlarına ait
buluntular elde edilmiştir. Bölgenin Kussar (Kursora) Krallığı, Etiler (Hitit)
İmparatorluğu, Frigyalılar Devleti, Kimmarler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizans
uygarlıklarına şahitlik yaptığı bilinmektedir (Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası, 2014).
Sandıklı bölgesi ve Afyonkarahisar İli, eski tarihinin de verdiği zenginlikle, çok
sayıda doğal ve kültürel turizm çekiciliklerine sahiptir (Kervankıran ve Özdemir, 2013).
Afyonkarahisar’da zengin termal turizm kaynakları yanında kültürel turizm, ekoturizm, inanç turizmi, spor turizmi, kongre turizmi, yayla turizmi, savaş alanları turizmi
gibi farklı turizm türlerine kaynak oluşturacak turizm değerleri de bulunmaktadır.
Afyonkarahisar’daki en önemli doğal çekicilikleri termal kaynaklar oluşturmaktadır.
Bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği dört termal turizm merkezi
(Gazlıgöl, Ömer-Gecek, Sandıklı-Hüdai ve Heybeli) bulunmaktadır. Termal
kaynakların yanında, diğer doğal çekicilikler olarak, yaylalar, peribacaları, göller,
mağaralar ve Akdağ Kanyonu sayılabilir. Afyonkarahisar kültürel çekicilikler yönüyle
de zengindir. Frig Vadisi olarak bilinen ve Anadolu’nun en eski medeniyetlerinin
yaşadığı bölgede; antik kalıntılar olan kaya yerleşmeleri, kaya anıtları, kiliseleri, mezar
odaları ve doğal anıtlar olan peribacaları gibi önemli kültürel turizm ürünleri
bulunmaktadır. Afyon Kalesi, Afyonkarahisar Mevlevihanesi, Tarihi Afyonkarahisar
Evleri, Büyük Taarruz ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Afyon Müzesi ve diğer
müzeler, şenlikler, fuarlar, festivaller, sempozyumlar, yöresel yemek kültürü, halk
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oyunları, el sanatları bölgenin diğer kültürel turizm çekiciliklerini oluşturmaktadır
(Kervankıran, 2011: 322).
Sandıklı özelinde bir inceleme yapıldığında ise turizm amaçlı
değerlendirilebilecek çok zengin bir potansiyelin bulunduğu anlaşılmaktadır. Her yıl
Ekim ayının 19. gününde kilise tarafından anılan ve Havari Paul ile bir tutulan, Roma
imparatorlarından Caesar Marcus Aurelius döneminde (İ.S. 161-180) Phrygia’daki
Hierapolis kentinin piskoposu olan hıristiyan azizi Aziz Aberkios, IV. Yüzyıl sonlarında
yazıldığı bilinen ve Aziz Aberkios’un hayatını ve mucizelerini anlatan Vita Aberkii
(Aberkios’un Hayatı) adlı metin, Hıristiyan Yazıtlarının Kraliçesi olarak nitelendirilen
Aziz Aberkios’un mezar yazıtı (Malay ve Tanrıver, 2012), Yunus Emre ve Tabduk
Emre türbeleri (Özer, Hüsrevoğlu & Özeski, 2010), Sandıklı’nın İstanbul dışında adına
altın basılmış tek yer olması (Bu altınların Sultan II. Mahmut döneminde, 1808 yılında
basıldığı, "Osmanlı Altınları" adlı kitapta belirtilmektedir.), Akdağ Tabiat Parkı (Yavuz,
2011: 51), Germiyan Beyliği ve Osmanlı döneminden kalan Hisar Kalesi, Ulu Cami,
Çavuş Çeşmesi, Muradin Türbesi, geleneksel mimari özellik taşıyan ahşap ve kerpiç
evler, türbe ve yatırlar, çeşmeler, çamaşırlıklar, bakırcılık, keçecilik, dericilik, leblecilik
vb. geleneksel meslek dalları (Çavuş, 2012: 597-606), Kurtuluş Savaşı ile ilgili
değerlerin her biri başlı başına önemli ölçülerde turizm talebi yaratmada yeterli
olabilecek değerlerdir.
Yukarıda kısaca sıralanmaya çalışılan tüm zenginliklere karşın, Afyonkarahisar
İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Kazım Çengelci tarafından verilen bilgilere göre, 2013
yılında Afyon’a 9 bin 145’i yerli turist olmak üzere toplam 9 bin 710 turist geldiği
anlaşılmaktadır. Uluslararası turist sayısının ise sadece 565 olduğu görülmektedir.
Yabancı turistlerin en çok Güney Kore’den geldiği, bunu Almanya, Japonya,
Yunanistan ve Fransa’dan gelenlerin izlediği belirtilmektedir (www.afyonhaber.com).
Afyonkarahisar’da, turizm işletme belgeli 9 yeme-içme işletmesi ve 15 konaklama tesisi
bulunmaktadır. Bakanlık belgeli bu konaklama işletmeleri toplamda 2450 oda ve 5130
yatak kapasitesi oluşturmaktadır. Mahalli idarelerce belgelendirilen konaklama
tesislerine bakıldığında da; yerel idarelerden belgeli olan 39 otel, 20 pansiyon ve 1 motel
toplamda 1338 oda ve 3294 yatak ile hizmet vermektedir. Afyonkarahisar’daki toplam
yatak kapasitesi ise 8424’e ulaşmaktadır (Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2014).
Sandıklı’da Turizmin Geliştirilmesi Noktasında Küçük Ölçekli Turizm
İşletmeleri Bazında Yapılabilecekler
KTİ’ler, mimari yapı, dil, insan etkeni, gelenekler, yiyecek ve içecekler gibi
araçlar vasıtasıyla destinasyona özgü olan özellikleri koruma ve yansıtmada en güçlü
unsurlardır. Büyük ölçekli işletmeler dışarıdan işgören getirip çalıştırma, ürün ve
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hizmetlerde standartlaştırma eğilimi, ürünlerde homojenleşme, yerel mimariden uzak
yapılar gibi nedenlerle yerel kültürün korunması ve yansıtılmasında da olumsuz rol
oynamaktadır. Oysaki KTİ’ler sahip, yönetici ve çalışanları yerel halktan insanlar
oldukları için destinasyonun orjinallik ve farklılığını doğal olarak sergilemektedirler.
KTİ’ler turizmin gelişmesi sürecinde oluşan yüklerin ve kazanımların adil paylaşımına
katkıda bulunduğundan, turizmin yerel toplumca sahiplenilmesine yardımcı olmaktadır.
Dahası, KTİ’ler pazarda çok sayıda olan niş pazarların gereksinimlerine cevap
verebildikleri için de büyük işletmelere göre avantaj sahibidirler.
Bu değerlendirmeler ışığında, destinasyonların başarısı ile KTİ’lerin başarısının
birbirleriyle doğrudan bağlantılı olduğu da dikkate alınarak, Sandıklı’da KTİ’ler
bazında neler yapılabileceği aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Öncelikle Türkiye 2023 turizm vizyonu ve bu vizyon içerisinde hedeflere
ulaşmak için oluşturulan stratejiler incelenerek Sandıklı’nın nasıl bir yol izleyebileceği
ortaya koyulmalıdır. Bu inceleme sonrasında yakın çevre destinasyonları ile eşgüdüm
ve iş birliği içerisinde Sandıklı için bir turizm master planı hazırlanmalıdır. Ancak
unutulmamalıdır ki, tüm bunlardan önemli olarak öncelikle bölge yönetiminin
istekliliği, liderliği ve bölge halkının desteği mevcut olmalıdır. KTİ’lerin desteklenmesi
ve turizmin gelişiminde lokomotif görevi üstlenmesi, aynı zamanda bölge halkının
katılım ve desteğini de beraberinde getirecektir. Bu genel çalışmalar sonrasında
Sandıklı’nın konumlandırılması belirlendikten, yani “hedef pazarlarda Sandıklı
algılaması nasıl olacaktır” sorusuna cevap verildikten sonra, gereksinim duyulan iş
alanlarında KTİ’lerin açılabilmesi için gerekli teşvik ve yönlendirmeler yapılabilecektir.
Burada önemli olan konu, gereksinim duyulan alanda, istenen niteliklerde ve sayıda
işletmenin, istenen coğrafi konumlarda açılmasını sağlayabilmektedir. Daha önce de
değinildiği gibi, KTİ’lerin mimari yapıları, iç tasarımları, sundukları mal ve hizmetler,
gibi özellikleri bölgenin farklılığını ve niteliklerini tüm boyutlarıyla yansıtabilecek
biçimde olmalıdır. Böyle bir planlamanın olmaması, bazı alanlarda gereksinim
duyulandan çok, bazı alanlarda ise az sayıda işletmenin açılmasına veya hiç
açılmamasına yol açabilecektir.
Bu aşamada hangi turist çekiciliklerinin veya destinasyon özelliklerinin önplana
çıkartılacağı da belirlenmeli ve çalışmalar bu çerçevede yoğunlaşmalıdır. Bölgenin
özelliklerini yansıtan tüm değerlerin (yöresel yiyecek-içecek, giyim, türküler, maniler,
efsaneler, önemli olaylar, tarihi eserler, mimari özellikler, takılar, gelenekler, vb.)
araştırılması, kayıt altına alınması, yaşatılması ve doğal ortamı içerisinde turizme
yansıtılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmaların sonucu, hem turiste yönelik
zengin bir ürün oluşturulmasına hem de bu alanlara yönelik çok sayıda KTİ’nin hayata
geçmesine olanak sağlayacaktır. Hediyelik eşyalar, animasyon faaliyetleri, yöresel
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restorantlar, müzeler, sanat galerileri, yöresel takılar gibi unsurlar hem destinasyonun
sunduğu bileşik ürünü zenginleştirecek hem de yeni iş alanları yaratacaktır.
Destinasyonun planlamaları yapılırken, KTİ’lerin kayıt altına alınacağı, eğitim,
tanıtım, kredi sağlama, satış-pazarlama, bilgi paylaşımı gibi sorunları ortadan
kaldırmaya yönelik birlik ve derneklerin yapılandırılması gerçekleştirilecektir.
Sandıklı’da şu anda hangi alanda kaç tane işletmenin faaliyet gösterdiği konusunda
sağlıklı veri elde edilememektedir. Turizm faaliyetleri konusunda da sağlıklı veri ve
istatistik sağlayacak kaynaklar yoktur. Oysaki mevcut durumun tespitinde ve geleceğe
yönelik kararların alınmasında istatistiklerin yaşamsal önemi vardır. Bu tür üst
yapılaşmalar sağlıklı istatistiklerin oluşturulmasına da olanak sağlayacaktır. Bu yapılar
KTİ’lerin fiyat, kalite, müşteri tatmini, hijyen gibi konularda denetimlerini yürütecektir.
Tüm işletmelerin belirlenen standartlarda hizmet sunmaları teminat altına alınmalıdır.
Bu birliklerin yerine getireceği çok önemli bir işlev de araştırma ve geliştirme
çalışmalarıdır. Pazarlardaki değişimler, müşteri istek ve gereksinimleri, yeni ürünler,
gibi konular bu birliklerce izlenmelidir. Ayrıca KTİ’lerin bilgi teknolojilerinden
yararlanabilmeleri (bilgisayar kullanımı, internet, sektörel yazılım programları, web
tabanlı pazarlama gibi) için çalışmaları da bu birlikler yerine getirecektir.
SONUÇ
Turizm destinasyonlarının geliştirilmesi konusu son yıllarda ilgili bilimsel
yazında sürekli artan bir ilgi çekmektedir. Destinasyonlarda birbirinden bağımsız çok
sayıda kurum ve kuruluş faaliyet göstermekte ve turistlerin gereksinimlerini
karşılamaya yönelik mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmektedirler. Ancak turistler
destinasyonu bir bütün olarak algılamakta ve burada yaşadıkları tatil deneyimini de bir
bütün olarak değerlendirmektedirler. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse,
turistler bir destinasyonda mal ve hizmetlerini kullandıkları restorantı, konaklama
işletmesini, seyahat acentasını, turist çekiciliklerini, hediyelik eşya mağazasını, alt yapı
olanaklarını, etkileşime girdikleri yerel halkın tutum ve davranışlarını vb. ayrı ayrı
değerlendirmemekte, bu destinasyonda geçirdiği tatil deneyimini bir bütün olarak
algılama ve değerlendirme yoluna gitmektedir. Bu bakış açısı dikkate alındığında, bir
destinasyonun geliştirilmesinde tüm oyuncuları kapsayan bütüncül bir yaklaşımın
önemi anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım destinasyonda faaliyet gösteren her bir birime
önem vermeği gerektirdiği gibi, birimler arası, destinasyon içi ve destinasyonlar arası
ilişki ve etkileşimlere önem vermeği de gerekli kılmaktadır.
Destinasyonların birbirleriyle bir rekabet içerisinde oldukları bilinmektedir
(Haugland vd., 2011). Bu ortamda destinasyonlar gelişmelerini sürdürebilmek ve
gelecekte de var olabilmek için rekabet avantajları oluşturmak zorundadırlar.
Destinasyonların rekabet avantajı yaratabilmeleri ise tüm oyuncuların katılımının ve
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bunlar arasında eşgüdümün sağlanmasına bağlıdır. Destinasyonların geliştirilmesinde
KTİ’lerin önemi yadsınamaz. Yukarıda etraflı bir biçimde incelendiği gibi KTİ’lerin
başarılı olması destinasyonun başarısını beraberinde getirmekte, destinasyonun başarılı
olması da yine KTİ’lerin başarılı olmalarına katkı yapmaktadır. Sonuç olarak KTİ’ler
bazında yapılması gerekenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Tüm faaliyetleri eşgüdümleyici bir üst yapının oluşturulması,
- Turizm master planının yapılması,
- Turist çekiciliklerinin ve bölge özelliklerinin belirlenmesi,
- Birlik ve derneklerin oluşturulması ve etkin faaliyet göstermelerinin
sağlanması,
- Yerel halkın, yöneticilerin ve çalışanların sürekli eğitimi,
- Eğitim ve finansman olarak girişimci/girişimciliğin her aşamada desteklenmesi,
- Profesyonel yönetim tekniklerinin uygulanmasının teşvik edilmesi,
- Teşvik, lisanslama ve sınırlandırmaların belirlenmesi,
- Bilgisayar ve bilgi
yararlanmanın sağlanması,

teknolojilerinden

(internet,

sosyal

medya,

vb.)

- Eğitim kurumları ile her düzeyde (planlama, eğitim, danışmanlık, işgören
temini vb.) etkin işbirliğinin sağlanması,
- Bölgenin kendine özgü özellikleri çerçevesinde tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin planlanması.
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DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAK DEĞERLERİN TURİSTİK ÜRÜN
BİÇİMİNDE PAZARLANMASI: FRİG VADİLERİ ULTRAMARATONU VE
FRİG VADİLERİ BİSİKLET TURU ÖRNEKLERİNİN SANDIKLI
MARKALAŞTIRMASINA ETKİSİ
Oğuzhan ÖZALTIN,
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Mehmet ÖZŞAHİN,
Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Alicem AKTAŞ,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Lisans
ÖZET
Kent markalaştırması ile mevcut kaynak değerlerini kullanabilmesi arasında doğrusal
bir ilişki bulunmaktadır. Bildiri, Sandıklı’ya ait doğal ve kültürel kaynak değerlerin
pazarlanabilmesi için kente özgü turistik ürün geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bildirinin yöntemi örnek olay analizidir. Amaç doğrultusunda Frig Vadileri
Ultramaratonu ve Frig Vadileri Bisiklet Turu örnek olayları incelenmiştir. Bulgulara
göre,Frig Vadileri Bisiklet Turu 26-27 Nisan 2014, Frig Vadileri Ultramaratonu27-28
Eylül2014 tarihlerinde Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Sandıklı termal turizmin yanı sıra sürdürülebilir turizmden de pay alabilmesi için örnek
olaylardan faydalanabilecektir. Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Tabiat Parkı
Sandıklı’yı benzer destinasyonlardan ayıran potansiyel kaynak değerlere sahiptir.Örnek
olay analizi yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre Sandıklı için Macera Yarışı, Bisiklet
Turu, Ultramaraton, Dağ Maratonu gibi temel turistik ürünler önerilmiştir. Bu ürünlerin
Sandıklı destinasyon pazarlamasına ve dolayısıyla markalaştırmasına katkı sunacağı
varsayılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sandıklı, Sürdürülebilir Turizm Pazarlaması, Unlimited
Academy, Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ultramaraton
Keywords:Sandıklı, TheSustainableTourismMarketing, Unlimited Academy,Sandıklı
Akdağ Wildlife Development Area.
GİRİŞ
Sandıklı, potansiyel turistik kaynak değerlere sahiptir. Sandıklı’da kısmen
kullanılmakta olan turistik kaynak değerler, Afyonkarahisar destinasyonundakilerle
örtüşmektedir. Nitekim her iki destinasyonda da termal turizm konsepti kapsamında
turistik ürünler sunulmaktadır. Bununla birlikte Sandıklı markalaştırma çalışmalarının
başarısı onun benzerlerinden ayrılması ile mümkündür. Bu noktada Akdağ Yaban
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Hayatı Geliştirme Sahası ve Tabiat Parkı kritik bir öneme sahiptir. Çevrenin ve yaban
hayatının korunması sürdürülebilir turizm için bir fırsattır.
FrigVadileri’ndeki doğal ve kültürel kaynak değerlerin yoğun olduğu alanlar
(Ayazini Köyü, Göynüş Vadisi vb.) ile Sandıklı arasında yaklaşık yüz kilometre mesafe
bulunmaktadır. İlk bakışta dezavantaj gibi görünen bu mesafe bir fırsat olarak
kullanılabilir. Çünkü FrigVadileri’nin turistik çekiciliği yayılma etkisi gösterecektir
(Spillovereffects).FrigVadileri’nde doğa, kültür ve macera deneyimi yaşayan turistler,
benzer deneyimlerini yakın çevrede de arttırmak isteyeceklerdir. Buradaki kritik unsur
sunulan turistik ürünün düzeyleriyle ilgilidir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde turistik
ürün düzeyleri hakkında bilgi verilmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Macera Turizmi Ticaret Birliği’nin (Adventure Travel TradeAssociation)
tanımına göre macera turizmi üç elementi içirmektedir. Bu elementler, doğayla aktif
kontak kurabilmek, kültürel etkileşim ve bir fiziksel aktivitedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde macera turizmi ilgi gruplarının 2012 yılında yaklaşık 263milyar
Amerikan Doları harcadıkları bildirilmektedir (ATTA, 2013).
Doğal ve kültürel kaynak değerlerine bağlı olarak çeşitlenen turizm faaliyetleri
doğa tabanlı turizm,ekoturizm (Gül ve Özaltın, 2007; Nayır, Özaltın ve Gül, 2008), doğa
sporları turizmi (Özaltın ve Özmen, 2005), alternatif turizm, doğa turizmi, macera
turizmi, yürüyüş yolu turizmi (ÖzaltınveMeydan, 2008)gibi başlıklar altında
değerlendirilmektedir. Doğal kaynak değerleri aşağıdaki gibidir (Özaltın ve Gökdayı,
2008).
 Jeolojik değerler (fosiller, mağaralar, kanyonlar vb.),
 Peyzaj değerleri (Manzara vb.),
 Sulak alanlardaki değerler (Göller, çaylar, dereler, şelaleler, pınarlar),
 Habitatlar (bir hayvan ya da bitkinin yetiştiği doğal ortamlar),
 Eğlenme, dinlenme ve spor yapabilme fırsatı sunan doğal alanlardaki
değerlerdir.
Kültür (Ekin) ve kültürel kaynak değerleri kavramları zengin bir içeriği
kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sınıflandırmasına
göre “Kültür” başlığı altında aşağıdaki kavramlar yer almaktadır (TCKTB, 2014).
 Türk kültür tarihi, Türk kültürü, halk kültürü, gelenek-görenek ve inançlar,
bayramlar-törenler-kutlamalar, halk müziği, halk oyunları, çocuk oyunları ve
oyuncakları, halk sporları, geleneksel Türk tiyatrosu, geleneksel el sanatları, geleneksel
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giyim-kuşam-süslenme, halk resmi, halk mimarisi (mimarsız mimarlık), geleneksel
Türk mutfağı, halk edebiyatı
 Sanat, plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, sanatçılar, tiyatro, opera ve
bale, İstanbul uluslararası dans yarışması, sinema
 Somut kültürel miras, kazılar ve araştırmalar, müzecilik faaliyetleri, dünya
miras alanları ve antik kentler, sanal müzeler ve diğer mekanlar,
Doğal ve kültürel kaynak değerlerin öğretilmesi ve sevdirilmesi iç turizm
potansiyelinin gelişmesi için de önemlidir (Seçilmiş, 2011:39).Doğal ve kültürel kaynak
değerlerin, pazarlanabilmesiiçin turistik ürüne dönüştürülmesi gerekmektedir.
Turistlerin yaşadıkları yerden çıkıp, aynı yere geri dönene kadar satın aldıklarına ve
edindiği deneyimlerin tümüne turistik ürün adı verilmektedir (Usal ve Oral, 2001:
33’ten aktaran Özel, 2013:101).Turistik ürün, temel, kolaylaştırıcı, destekleyici ve
zenginleştirilmiş düzeyleri içermektedir. Temel ürünün kullanılabilmesi için gereken
şeyler kolaylaştırıcı düzeyde sunulmaktadır. Destekleyici düzeyde ise temel turistik
ürün
benzerlerinden
farklılaştırılarak
değeri
arttırılmaktadır.Son
olarak
zenginleştirilmiş düzeyde diğer düzeylere ek soyut unsurlar eklenmektedir (Kotler,
Bowen ve Makens,2006:305’ten aktaran Özel, 2013:102-103).Turistler, tüm düzeyleri
tek bir ürün olarak algılamaktadır (Bowie ve Buttle, 2004:119’tan aktaran Özel,
2013:102). Bu düzeyler ve işlevleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 2: Turistik Ürünün Düzeyleri ve İşlevleri
Turistik Ürünün Düzeyleri
Düzeylerin İşlevleri
Temel Ürün Düzeyi
Temel
Temel Ürün Kullanımını
Kolaylaştırıcı
Kolaylaştırıcı Düzey
Temel Ürünü Farklılaştırma ve
Destekleyici
Değerini Arttırma Düzeyi
Temel, kolaylaştırıcı ve destekleyici
Zenginleştirici
düzeylere ek soyut unsurlar
Kaynak: Tablodaki bilgiler Kotler, Bowen ve Makens, 2006:305’ten aktaran Özel,
2013:104’teki Şekil 5.1.’den faydalanılarak oluşturulmuştur.

YÖNTEM
Bildirinin yöntemi örnek olay analizidir. Örnek olay analizinde SWOT (Güçlü
yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler), PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve
Teknolojik), Sorun, Aktör ve Paydaş analizleri de kullanılmaktadır (Erdoğan ve Taşer,
2010:3-8). SWOT analizi çevresel fırsat ve tehditleri karşılamakta, rekabet avantajı
sağlayan üstünlük ve zayıflıkları içermektedir. Fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflık önem
sırasına göre bir matriste listelenmektedir (Ülgen ve Mirze, 2013:160-165).PEST
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analizi ise örgütün makroekonomik çevresindeki politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik
faktörleri ve bu faktörlerin kimleri nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla
yapılmaktadır. PEST örgütlerin hızla hareket edebilmesini kolaylaştırmaktadır
(Bensoussan, Fleisher, 2013:187-198).
Sürdürülebilir turizm ve alternatif turizm alan yazınında yöntem olarak örnek
olay analizi kullanılmaktadır (Kılıç ve Kurnaz, 2010; Selvi ve Şahin, 2012). Zaman ve
finansman kısıtları nedeniyle çalışmadayukarıdaki analizler ve talep analizi
yapılmamıştır. Bildiride kullanılan örnek olaylar Unlimited Academy Frig Vadileri
Ultramaratonu, Unlimited Academy Frig Vadileri Bisiklet Turu’dur.
BULGULAR
Frig Vadileri
Frig Vadileri ve/veya Frigya, ağırlıklı olarak Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya
ve Ankara illeri arasındaki doğal ve kültürel kaynak değerlerden oluşmuş, yüzlerce
kilometrekarelik geniş bir coğrafi ve kültürel alandır.Frigya’nın tarihi ve kültürel
sınırları yukarıda adı geçen illerin komşusu olan illere doğru genişletilebilir.Frig
Vadileri hakkında bilimsel, turistik vb. amaçlarla pek çok çalışma yapılmaktadır
(Bingöl, 2007; Sivas ve Sivas, 2007; Özarslan, 2010;Sivas ve Sivas, 2013). Frig
Vadilerinin çok katmanlı kültürel yapısı bölgenin turizm değerini arttırmaktadır.
Afyonkarahisar Valiliği Frig Vadisi Kültür ve Turizm Kuşağı Projesi, Frigya Kültürel
Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) turizm adına olumlu gelişmeler
olarak kabul görmektedir (Aşılıoğlu ve Memlük, 2010:196).Sarı (2013) tarafından
hazırlanmış olan Frig Vadisi yürüyüş yolları rehber kitabı dasürdürülebilir turizm
açısından son yıllarda yayımlanmış başarılı çalışmalardan biridir.
Unlimited Academy Frig Vadileri Ultramaratonu (UAFVU)4
Ultramaraton ultra uzun mesafe koşabilme sporu anlamına gelmektedir.
Ultramaratonda geleneksel maraton mesafesi olan 42 kilometreden (K) daha uzun
mesafelerde koşulmaktadır. 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenenFrig Vadileri
Ultramaratonu katılımcıları,aynı anda start alıp, tercihlerine göre 29K, 42K, 60K ve
100K koşmuştur. 60K ve 100K ultramaraton kategorileridir.Daha kısa olan parkurların
amacı koşmayı sevdirmektir. Ultramaraton koşucularının profili, Türkiye genelinde
koşu ve ultramaratonla uğraşan ilgi gruplarıdır. Bu ilgi grupları lisans, lisansüstü
öğrenim görmüştür. Genellikle kentlerde yaşamaktadırlar. Yurtdışında ve yurtiçinde
pek çok destinasyon görme deneyimine sahiptirler. Aylık en az 2500 TL gelir düzeyine
sahiplerdir.Sorumlu turistlerdir. Yaş ortalaması ağırlıklı olarak 30-40 yaş ve üstüdür.
Bildirinin yazıldığı tarihte Unlimited Academy Frig Vadileri Ultramaratonu’nun kayıtları
açılmış anacak faaliyet henüz gerçekleştirilmemiştir.
4
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100K parkurunu koşan sporcular haftalık toplam 70K-130K kilometre arasında
antrenman yapmak ve yıllık sezonda birden fazla yarışa katılmaktadır. 100K parkurunu
koşan sporcuların pek çoğunun sponsoru bulunmaktadır.
Unlimited Academy Frig Vadileri Bisiklet Turu (FVBT)
Bisiklet turları genellikle festival, şenlik gibi isimlerle anılmaktadır. 25-27 Nisan
2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Frig Vadileri Bisiklet Turu, Unlimited Academy adlı
organizasyon firması tarafından yapılması nedeniyle festival ve şenlik formatından
farklı bir konsepte sahiptir. FVBT’ye27 ilden, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve
İran’dan toplam 327 bisikletçi katılmıştır.
FVBT bütçe toplamının %75’i görünürlük ve PR (halkla ilişkiler), %15’i
ekipman ve malzeme, kalan %10’u ise insan kaynakları ve ulaşım giderlerinden
oluşmaktadır. Söz konusu bütçe tutarı unlimitedacademy firması açısından ticari sır
niteliğinde olduğundan, istendiği takdirdebütçe tutarı hakkında sözlü sunum sırasında
bilgi verilecektir.
Tablo 3: Unlimited Academy Frig Vadileri Ultramaratonu ve Unlimited
Academy Frig Vadileri Bisiklet Turu Adlı Turistik Ürün Düzeylerinin
Karakteristiği
Turistik Ürünün
Düzeyleri
Temel
Kolaylaştırıcı

Bisiklet Turu ve Ultramaraton
Valilik Makamı’nınturistik ürünü sahiplenmesi ve tam
destek vermesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sunulan hizmetler, Rota üzerindeki
Kaymakamlık’lar, Belediye’ler ve Köy’lerin sunduğu
hizmetler, Jandarma, Polis ve Ulusal Medikal Kurtarma
Ekipleri’nin sunduğu hizmetler.

Destekleyici

İçerdiği doğal ve kültürel kaynak değerler açısından Frig
Vadileri. Frig Vadileri temalı özel tasarım madalya,
bisikletçi forması ve ultramaratoncutişörtü, kısa ve uzun
filmlerden oluşan belgeseller.

Zenginleştirici

Unlimited Academy ile hedef kitlesi arasında hem
biçimsel hem de biçimsel olmayan türde kurulan iletişim,
geçmişe ve güvene dayanan ilişki. Sosyal medyada güvene
dayalı proaktif bir ilişki ve deneyim yönetimi.
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Sandıklı
Bazı kaynaklarda Ramsey(1890) tarafından Sandıklı’nın M.Ö. 1300-1400
yıllarında Frigyacoğrafyasında olduğu adının da ApemieKivatos olduğu ifade edilmiştir
(SB, 2014). Görüldüğü gibi Sandıklı Markası ile Frig Vadileri Destinasyonu arasında
tarihsel, coğrafi ve bilimsel bağlantılar bulunmaktadır. Tıpkı Frig Vadileri gibi termal
turizm konsepti de Sandıklı ve Afyonkarahisar’ın diğer ilçeleri arasındaki ortak
temalardan birisidir. Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
(ASAYHGS), Sandıklı markalaştırma değeri açısından benzerlerinden ayırmaktadır.
Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (ASAYHGS)
“Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Sandıklı ilçesinin güney batısında, 35
km. mesafededir. Akdağ Tabiat Parkı, Yaban Hayatı Geliştirme sahasının içinde
kalmaktadır. Saha, nesli tükenmekte olan geyiğin doğal ortamda korunarak
çoğaltılması ve neslinin devamının sağlanması amacıyla 1970 yılında tefrik edilmiştir.
Ayrıca sahada şahin, doğan, atmaca ve akbaba türleri ile çok miktarda yaban hayvanı
türü bulunmaktadır. ASAYHGS, Uşak L23 – b2, b3, c2, ve Afyon L24 - a1, a4, d1
paftalarında kalmakta olup, Çivril Orman İşletme Şefliği sınırları dahilindedir. Saha
coğrafik mevkii olarak 38° 11’ 36’’ ile 38° 25’ 10’’ kuzey enlemleri ve 29° 53’ 55’’ ile
30° 4’ 32’’ doğu boylamları arasında kalmaktadır.Geyik (Cervuselephus),
Kurt(Canislupus), Vaşak (Lynxlynx), Kızıl şahin (Buteorufinus), Kara akbaba
(Aegypiusmonachus), Kızıl akbaba (Gypsfulvus), Sakallı akbaba (Gypaetusbarbatus),
Küçük kartal (Hieraaeetuspennatus), Kaya kartalı (Aquilachrysaetos), Akkuyruklu
kartal (Haliaeetusalbicilla), Küçük orman kartalı (Aquilapomarina), Kızıl gagalı dağ
kargası (Phyrrhocoraxphyrrhocorax), Alaca engerek (Viperaxantinaxantiana)
ASAYHGS’de yaşayan türlerdendir” (DKMP, 2014).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Örnek olay yönteminden elde edilen bulgular doğrultusunda Tablo 3’deki
sonuçlara ulaşılmıştır
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Tablo 4 Unlimited Academy tarafından Sandıklı Markalaştırması İçin Önerilen
Turistik Ürün Düzeylerinin Karakteristiği
Turistik Ürünün Düzeyleri
Temel
Kolaylaştırıcı
Destekleyici

Zenginleştirici

Sandıklı Markalaştırması
Macera Yarışı, Bisiklet Turu, Ultramaraton,
Dağ Maratonu
Sandıklı markalaştırmasıiçin istekli aktör ve
paydaşların sinerjisi
İçerdiği doğal ve kültürel kaynak değerler
açısından ASAYHGS. ASAYHGS ve
Cervuselephustemalı özel tasarım madalya, ilgi
gruplarının kullanımına yönelik giysiler,
hediyelik eşyalar, kısa ve uzun filmlerden
oluşan belgeseller.
Unlimited Academy ile hedef kitlesi arasında
hem biçimsel hem de biçimsel olmayan türde
kurulan iletişim, geçmişe ve güvene dayanan
ilişki. Sosyal medyada güvene dayalı proaktif
bir ilişki ve deneyim yönetimi.

Tablo 3’teki sonuçlara göre Sandıklı markalaştırması için Macera Yarışı, Bisiklet
Turu, Ultramaraton, Dağ Maratonu gibi temel turistik ürünler önerilmektedir. Önerilen
temel turistik ürünlerin başarısı diğer düzeylerdeki karakteristik özelliklerle bütünleşik
bir pazarlama yaklaşımına bağlıdır.
Temel ürün kullanımını kolaylaştırıcı düzeyde,Sandıklı markalaştırması için
istekli aktör ve paydaşlar sinerji oluşturmalıdır.
Temel ürünü farklılaştırma ve değerini arttırma düzeyinde, içerdiği doğal ve
kültürel kaynak değerler açısından ASAYHGS kritik bir öneme sahiptir. ASAYHGS ve
Cervuselephus temalı özel tasarım madalya, ilgi gruplarının kullanımına yönelik
giysiler, hediyelik eşyalar, kısa ve uzun filmlerden oluşan belgeseller üretilmelidir.
Somut ürünler bu eksende geliştirilmelidir.
Temel, kolaylaştırıcı ve destekleyici düzeylere ek soyut unsurlar içeren
zenginleştirici düzeyde,Unlimited Academy ile hedef kitlesi arasında hem biçimsel hem
de biçimsel olmayan türde iletişim, geçmişe ve güvene dayanan ilişki kurulmalıdır.
Sosyal medyada güvene dayalı proaktif bir ilişki ve deneyim yönetimi sürdürülmelidir.
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SANDIKLI İLÇESİ’NİN TURİZM AÇISINDAN SWOT ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sibel SÜ ERÖZ (Doktora)
Nuray AKYÜZ (Yüksek Lisans)
Gizem ÖZGÜREL (Yüksek Lisans)
ÖZET
Globalleşen dünyada turizm sektöründe gittikçe artan rekabet artık sadece uluslararası değil;
ulusal, bölgesel ve yerel anlamda da etkisini hissettirmektedir. Bu bağlamda turizm
destinasyonları rekabette ayırt edici güç elde edebilme adına marka olma yolunda önemli
çalışmalar yapmaktadırlar. Marka olmak stratejik bir eylemdir ve sürdürülebilir olması
önemlidir. Marka yönetimi ise; “tüketicilerin zihinlerinde kalması planlanan bilginin,
oluşturulması, planlanması, üretilmesi ve yönetilmesi süreci” olarak tanımlanabilmektedir
(Doğanlı, 2006: 58). Sandıklı ilçesi turizm açısından var olan arz kaynakları ve potansiyeli
ile önemli bir destinasyondur. Ayrıca turizm ilçede yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli
bir rol üstlenmektedir. Sandıklı ilçesinin bir turizm markası olabilmesi için hedef stratejileri
belirlemek ve bu stratejilerin gerçekleştirilebilmesi için doğru bir yol haritasının çıkarılması
önemlidir. “SWOT Analizi” stratejik yönetimde uygulanan ve geleceğe yönelik
projeksiyonlarda çalışmaları yönlendiren etkin bir metodolojidir. Çalışmada Sandıklı
İlçesi’nin turizm açısından SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi
gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Analizde birincil
ve ikincil veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı ilçenin
iç ve dış durum analizini yapmak ve uygun stratejiler üretmektir. Çalışmada öncelikli olarak
Sandıklı İlçesi ve SWOT analizi hakkında genel bilgiler verilmiş ardından bölgenin turizm
arz potansiyelinden bahsedilmiştir. Son olarak da elde edilen veriler doğrultusunda
destinasyonun turizm açısından SWOT analizi yapılarak stratejiler öngörülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Sandıklı, Turizm, Marka, SWOT Analizi
Key Words: Sandıklı, Tourism, Brand, SWOT Analysis

GİRİŞ
Turizmde ve turizm tanıtımında başarıyı yakalamak için birçok bileşeni birlikte
sağlamak gerekmektedir. Bunlar; araştırmaya önem vermek, yaratıcı stratejiler
geliştirmek, tarihi ve doğayı korumak, sürdürülebilir turizm ilkesini benimsemek,
destinasyon geliştirmede ilgili taraflarla bir araya gelerek işbirliği sağlamak ve belki de
en önemlisi rekabet ve çekim gücünü arttırmak için markalaşmaktır (Oliver, 2007’den
aktaran: Sevim, Akgül ve Mayda, 2012: 923). Bir destinasyonun marka olabilmesi için
iki önemli unsur vardır. Bunlar tanımlama ve farklılaştırmadır (Florek 2005’den
aktaran: Qu, Kim ve Im, 2011: 466).
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Bir kenti marka yapmak, kent algısının pozitif bileşenlerini ortaya çıkartmayı ve
bu bileşenleri vurgulamayı gerektirir (Paddison, 1993’den aktaran: İçyer, 2010: 69).
Diğer bir deyişle; kentin markalaşması, kentin diğer kentlerden farklı olan güçlü
yanlarını vurgulayacak, kente kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda değer katacak bir
imajın oluşturulması stratejisidir (Marangoz, Önce ve Çelikhan, 2010: 684).
Turizmde rekabet artık sadece uluslararası boyutta değil, bölgesel hatta yerel
anlamda gerçekleşmektedir. Dolayısı ile bu rekabet ortamında turizm ile kalkınma
stratejilerini uygulamak isteyen destinasyonlar birbirlerinden ayırt edici unsurlarını
ortaya koyarak turistler için cazibe merkezi olmaya çalışmaktadırlar. Bunun yolu da
stratejik yönetim uygulanmasından geçmektedir. Stratejik yönetimin ilk adımı olan
stratejik planlama ve bu noktada yapılan durum analizi, kuruluşun/destinasyonun
“neredeyiz?” sorusuna cevap vermektedir. Stratejik planlamada durum analizi farklı
analiz teknikleri ile yapılabilmektedir.
SWOT analizi bir kuruluşun stratejik planlama sürecinde çevreyi gözden
geçirmesi için kullanılan birçok yöntemden birisidir. Bazen STEP analizi olarak
adlandırılan PEST Analizi “(P (politik), E (ekonomik), S (sosyal), ve T (teknolojik)” ve
Porter’ın Beş Kuvvetler Sistemi “yeni rakiplerin pazara girme tehdidi, potansiyel ikame
malların tehdidi, müşterilerin pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, varolan
rakipler arasındaki rekabetin derecesi”, stratejik planlamada yaygın olarak kullanılan
dışsal çevre analizlerindendir. Ayrıca Değer Zinciri Analizi ve Fonksiyonel Denetim de
içsel çevreyi değerlendirmede kullanılan stratejik planlama analizleridir (Hung, 2010:
1).
SWOT analizi hem iç çevreyi hem de dış çevreyi değerlendirmede
kullanılabildiğinden çalışmada bu analiz kullanılmıştır. Analizin amacı kısaca, iç ve dış
etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde
yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve
stratejiler geliştirmektir.
Çalışmada genel olarak; Sandıklı ilçesi hakkında genel bilgiler, turizm türleri
çerçevesinde ilçenin arz kaynakları ele alınmakta ve turizmde markalaşma çalışmaları
yapılabilmesi için stratejik planlamada kullanılan SWOT analizi uygulaması
bulunmaktadır. Son bölüm sonuç ve değerlendirmeleri içermektedir.
1. Sandıklı İlçesi ve Turizm
Çalışmanın bu bölümünde Sandıklı ilçesi hakkında genel bilgiler ve turizm arz
kaynaklarından bahsedilmektedir.
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1.1. Sandıklı İlçesi
Afyon iline bağlı ilçe olan Sandıklı, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde,
Antalya-Ankara karayolu üzerinde yer alır. İlçe, doğusundaki Kumalar dağı eteğinde
kurulmuştur. Sandıklı, 29° 50' - 30° 30' Doğu meridyeni ile 38° 15' - 38° 45' Kuzey
paralelleri arasındaki coğrafi konumda yer alır. Yüzölçümü ise 1036 km².dir.
Topraklarını, doğuda aynı ilin Şuhut, Güneyde Kızılören ve Dinar, Denizli ilinin Çivril,
Uşak ilinin Sivaslı, aynı ilin Hocalar, Kuzeyde ise Afyon'un Sincanlı ve merkez ilçeleri
çevirir. Sandıklı'nın dört bir yanı dağlarla çevrilidir. Kuzeyinde Ahır dağları, batısında
Burkaz dağları, güneyinde Akdağ, doğusunda da Kumalar dağları bulunur.
(www.sandikli.bel.tr, 2014).
Sandıklı, E–24 olarak bilinen devlet karayolunun Ankara, İstanbul-Antalya,
Denizli güzergâhları ile İzmir-Ankara-İstanbul demir yolu hattında gelişen önemli
ulaşım ağları üzerinde yer alır.
Ege Bölgesinin önemli akarsuyu olan Menderes nehri Kumalar Dağı eteklerinde
doğan Karadirek Çayı ve bunun çevresinde irili ufaklı derelerle beslenerek Kufi deresi
ile birlikte Çivril ovasına açılmaktadır. Yörede Kusura Ovası (1090 m.), Sandıklı Ovası
(1070 m.), Karasandıklı Ovası (1006 m.) ve Saltuk Ovası (930 m.) olmak üzere başlıca
dört ova bulunmaktadır.
İç Batı Anadolu eşiğinde yer alan ilçede, yazları sıcak ve kurak geçer Ağustos
ayı ortalaması 22 Cº, kışları ise soğuk olup Ocak ayı ortalaması 0 Cº dır. Yıllık ortalama
yağış miktarı 456 mm.’dir (Özav ve Yasak, 2005: 112).
1.2. Sandıklı İlçesinin Turizm Potansiyeli
Sandıklı ilçesi gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçilere birçok turizm çeşidini bir
arada sunabilecek potansiyele sahip bir ilçedir. Aşağıda genel olarak bu turizm
çeşitlerinden ve ilçedeki potansiyellerinden bahsedilmeye çalışılmıştır.
1.2.1. Sağlık Turizmi
İlçede öncelikli olarak sunulan ve tarih boyunca önemini korumuş olan Hüdai
kaplıcaları sağlık turizmi açısından ülkemizin de önde gelen merkezlerinden birisidir.
Kaplıca sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışında da bilinmekte ve
oldukça rağbet görmektedir. (www.termalturizm.info, 2014). Sandıklı’daki Hüdai
kaplıcalarını diğer kaplıcalardan ayıran en önemli özellik, çamur banyolarıdır. Yerin
500m. altında devam eden jeolojik bir çatlağın farklı yerlerinde kaynayıp 68 derecelik
şifalı su ile özel şekilde hazırlanan toprağın karışımından oluşur
(www.hudai.sandikli.bel.tr, 2014).
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Bu bölgeye Frigler döneminde ve daha sonraları, kaplıcalardan dolayı Frigya
Salutaris (Şifalı Frigya) denilmiştir. Latince, “Dertlerden kurtulma” anlamına gelen
“Salut” sözcüğü yerine, bugün “Allah korusun”, “şifa versin”, anlamına gelen “Hüdai”
ismi kullanılmaktadır. Eski dönemlere ait havuzlar günümüzde misafirlerin ilgi odağı
olmaktadır.
Hristiyanlığın ilk devirlerinde Hieropolis (Koçhisar) Başpiskoposu hastaları
kaplıcada tedavi ederek mucize göstermiş, bundan dolayı Hieropolis mukaddes şehir
sayılmıştır (www.hudai.sandikli.bel.tr, 2014).
Sandıklı Hüdai hamamları jeotermal sahası Afyonkarahisar güneydoğusunda
yerleşmiş ve Afyon ilinin yaklaşık 40 km güneybatısında yer alır. Sandıklı-Hüdai
jeotermal alanı, Orta Anadolu Bölgesinde 380-390 kuzey enlemleri ile 300 -310 doğu
boylamları arasında bulunmaktadır (Memiş, 2010: 8).
Friglerden bu yana birçok hastalığa derman olan şifalı kaplıcalar, Sandıklı
merkezine sekiz kilometre uzaklıktadır. Kaplıca romatizma, romatoit artrit (ateşli
romatizma hastalıkları), nevraji (sinir boyunca yayılan iltihaplar), nevrit (sinir ucu
iltihapları), polinevrit (birden fazla sinirin iltihapları), tendinit (tenden zedelenmesi),
pariatrit (eklem zan iltihabı), artroz (eklem kireçlenmeleri), selulit (yumuşak doku
romatizması), siyatik (siyatik sinirinin sıkışması), spondilit (omurganın kireçlenmesi),
mialji (kas ağrıları), kadın hhastalıkları (kronik dönemlerde), polip sekeli (çocuk felci
sekeli), hemipleji (vücudun her her tarafının felci), parapleji (her iki alt ekstremitenin
felci), kırık - çıkık sekelleri, kazalardan ve ameliyatlardan kalan sekeller, ruh,
yorgunluklar, dimağ yorgunluğu, bağırsak hastalıkları, böbreklerdeki taş ve kumların
düşürülmesi, cilt ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.
Boyun bölgesine kadar vücudu çamurda tutarak gerçekleştirilen çamur banyosu,
cilt hastalıkları, akciğer karaciğer ve dalak rahatsızlıkları, romatizma, sindirim ve sinir
sistemiyle
ilgili
hastalıkların
tedavisinde
en
önemli
faktördür
(www.hudai.sandikli.bel.tr, 2014).
Hüdai Kaplıcasının sodyum sülfatlı, bromürlü, kalsiyum bikarbonatlı olan
suyunun sıcaklığı 70-80 ºC, debisi ise 4000 l/sn’dir. Ayrıca suyun içerisinde potasyum,
amonyum, magnezyum, demir, alüminyum, mangan gibi katyonlar ile klorür, nitrat,
iyodür, hidrofosfat ve hidrokarbonat gibi anyonlar bulunmaktadır. Toplam mineral 1600
mg/l’dir. Sıcaklığı 62-68 ºC arasında ve pH değeri 6.6-7’dir (Uyanık, 2006: 46).
1.2.2. Kültür ve İnanç Turizmi
İlçede kültür ve inanç turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli turizm
potansiyeli mevcuttur. Sandıklı’nın kuruluşu kesin olarak tespit edilememektedir.
Ancak elde olan bilgiler ışığında, M.Ö. 2700-2000 yılları arasında Sandıklı’ya 13 km
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mesafede bulunan Kusura kasabasının, Etilerin (Hititler) önemli bir şehri olduğu
bilinmektedir.
Bölgenin en büyük yerleşim yeri Kussar-Kussor şimdiki Kusura beldesidir.
Kusar, Frigya bölgesi içinde önemli şehirlerinden birisi olarak bilinirdi. Oxfort
Üniversitesi adına arkeolog Miss. Winifre-Lambe tarafından 1935–1937 yılları arasında
yapılan kazılarda bu durum ortaya konulmuştur. Bu çalışmalarda Kalkolitik, Bakır Çağı
ve Eti Çağı olmak üzere 3 ayrı dönem ait buluntular elde edilmiştir. Hititlerin M.Ö. 1200
yıllarında yıkılmalarından sonra Frigya devleti kurulmuştur. Bu dönemle birlikte
Sandıklı önem kazanmaya başlamıştır. Prof. W. M. Ramsey, 1890 yılında yazdığı
“Anadolu’nun Tarihsel Coğrafyası” isimli kitabında Frigya arazisi içinde yer aldığını
söylediği Sandıklı için Pentapolis adını kullanmaktadır. Pentapolis bölgesinde Otrus
(Çorhisar), Bruzus (Karasandıklı), Eucarpeia (Emirhisar), Hierapolis (Koçhisar) adında
beş büyük şehir olduğu, ifade edilmektedir (Özav ve Yasak, 2005: 113).
Bölgede bulunan; Sandıklı Hisarı, Ekürova (Sinekli) Höyüğü, Menteş
(Alamescit) Höyüğü, Hüdai Hamamı Çiftlik Höyüğü, Murtaz Höyük, Sorkun Höyüğü
ve Kozluca Höyüğü gibi birçok höyük, yörenin Bakır Çağı’ndan itibaren çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yaptığını kanıtlamaktadır (Yurt Ansiklopedisi, 1981’den
aktaran Akar, 2013: 8).
Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesi Miryakefalon (Düzbel) Savaşı ile
başlamaktadır. Düzbel Savaşı, Homa’dan şimdiki Kızılören ilçesine doğru gelen ve
Düzbel geçidinden Sandıklı Ovası’na doğru uzanan Daracasu Deresi’nde bugünkü
Afyon sınırları içerisinde yapılmıştır (Karakuş, 2012, www.sandikli.biz). Tarihçiler
tarafından 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu’nun Türklere açılan kapısı;
Miryakefalon Savaşı da bu kapının eşiği olarak görülmektedir (Karakuş, 2009’dan
aktaran Akar, 2013: 9).
Sandıklı, Türkiye’de tarih boyunca adına altın basılan İstanbul dışındaki tek
şehirdir. II. Mahmut (1808) döneminden kalan bazı belgelerde üç ayrı tipte Sandıklı
altını basıldığı görülmektedir. Bunlar (www.sandikli.bel.tr, 2014);
1. Sandıklı Altını (870 ayar 3,40 gram)
2. Sandıklı Altını (870 ayar 1,70 gram)
3. 1/2 Sandıklı Altını (870 ayar 0,85 gram)
Bu altınlar hâlen günümüz Altın Borsasında işlem görmektedir
Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi de kültür ve inanç turizmi açısından
değerlendirilebilecek önemli bir turistik arz unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Döneminin ünlü Türk mutasavvıfı ve halk ozanı olan Yunus Emre’nin, Sandıklı’nın bir
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mahallesi haline getirilen Yunus Emre Mahallesinde, Sel Çayı ve Çanlı Dere olarak
anılan iki çayın birleştiği yerde hocası Tapduk Emre ile birlikte yaşamış olduğu iddia
edilmektedir. Hâlen bu çayın bir tarafında Yunus Emre’nin, diğer tarafında ise Tapduk
Emre’nin makamları/türbeleri bulunmaktadır.
İlçenin kültür ve inanç turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli arz
unsurlarından birisi de Aziz Aberkios yazıtıdır. Kilise kayıtlarına göre İ.S. II. yüzyılda
bu
yörede
yaşamış
olduğu
söylenip
yazılan
Aberkios
(veya
Latince Abercius, Avircius, Avercius) adındaki bir Hristiyan Azizi Aziz
Aberkios’un, mezar şiirinden alıntılar içeren mezar yazıtı tarihlenebilen en eski
Hristiyanlık yazıtı özelliğini taşımaktadır. Bu büyük öneminden dolayı bu
buluntu “Hristiyanlık Devri Yazıtlarının Kraliçesi “olarak adlandırılmaktadır. Eser
Hristiyan dünyası için o kadar büyük önem taşıyordu ki, Aberkios’un mezar yazıtına ait
bu iki parça 1892 yılında Abdülhamit tarafından Roma’ya gönderilerek Papa XIII.
Leo’ya hediye edildi. 1963’e kadar Lateran Müzesi'nde korunan yazıt şimdi Vatikan
Müzesi’nde sergilenmektedir (Malay ve Tanrıver, www.hasanmalay.com, 2014).
Ayrıca ilçede pek çok inanç ve kültür turizmine yönelik değerlendirilebilecek
turizm arz kaynağı bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında; Nurettin Sultan Türbesi,
Germiyanoğulları tarafından H.725 yılında (M.1324) Mimar Çoban’a yaptırılan
Sandıklı Kalesi (Hisar), yine Germiyanoğulları’na ait eserlerden biri olan Sandıklı Ulu
Camii, Şeyh Hamza Türbesi, Hamam Önü Camii, Kubbeli Camii ve Kabûli Baba
Türbesi, Yalıncak Yatırı, Keçi (Keçe) Camii, Cezayir Camii, Ahi Beyazıd Türbesi,
Sandıklı Halk Evi sayılabilir.
Ayrıca somut kültürel mirasların yanında somut olmayan kültürel miraslar da
Sandıklı kültürünü önemli kılmaktadır (Akar, 2013: 70). Bu kapsamda halen devam
eden “yarenlik” geleneği ve “Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emmeyi Anma
Etkinlikleri ve Termal Turizm Festivali” gibi ögeler kültür ve inanç turizmi için değerli
arz kaynaklarıdır.
1.2.3. Eko-Turizm
Sandıklı da yer alan Akdağ Tabiat Parkı eko-turizm açısından oldukça yüksek bir
potansiyele sahiptir. Tokalı Kanyonu Akdağ Tabiat Parkı içerisinde yer alan önemli
turizm arz kaynaklarındandır. Ayrıca İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasında geçiş niteliği
taşıması sebebiyle bitki örtüsü ve hayvan türleri yönünden önemli ekolojik değere
sahiptir. Park 550 adet bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Akdağ Tabiat Parkı’nda
belirlenen 84 endemik türden ikisi (Barbarea hedgeana ve Polgonum afyonicum) ilk
defa bu alandan toplanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Akdağ Tabiat Parkı hayvan
türleri açısından da oldukça zengindir. Tabiat Parkı alanında böcekler, omurgalı-memeli
hayvanlar ve kuşlar olarak sınıflandırabileceğimiz 4 adet iki yaşamlı türü, 11 adet
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sürüngen türü, 12 memeli hayvan yaşama imkânı bulmaktadır. Alanın en önemli kaynak
değeri olan Ulugeyik, nesli tehlikedeki yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası
ticaretine ilişkin CITES sözleşmesi, kapsamında (I ve II) bulunan Kurt, Tilki, Ağaç
Sansarı, Yılkı atları kar faresi, kertenkele türleri memeli ve omurgalı hayvanlar olarak
ön plana çıkmaktadır.
Akdağ Tabiat Parkı’nda yapılan gözlemlere göre 34 familyaya ait 124 kuş türü
gözlenmiştir. Aynı zamanda 37 kesin kuluçka (KK) ve 18’i muhtemel kuluçka (MK)
olmak üzere 55 kuş türünün ürediği tespit edilmiştir. Akdağ Tabiat Parkı’nda tehlike
kategorileri dikkate alındığında 107 türün Bern sözleşmesi, 3 türün IUCN ve 58 türün
ise Red Data Book (RDB) kapsamında yer aldığı görülmektedir. Bu türler arasından
Karaakbaba ve Akkuyruk kartal IUCN tarafından hazırlanmış olan Avrupa Kırmızı
Listesinde (European Red List) Lr/nt (Düşük Risk/Tehlikeye Yakın) kategorisinde,
Küçük kerkenez ise Vu A1bce+2bce (Hassas) kategorisinde bulunmaktadır. Akdağ
Tabiat Parkı, böcekçil kuşların yanında doğanın çöpçüleri olarak kabul edilen Kızıl
akbaba, Kara akbaba, Sakallı akbaba ile Akkuyruk kartal, Kayakartalı ve Küçük
kerkenez gibi nesli tehlike altında olan yırtıcı kuşlara ve bölgenin tek endemik kuşu olan
Anadolu sıvacısına ve tek eş seçip çiftleşen Andık ördeğine ev sahipliği yapmaktadır.
Akdağ Tabiat Parkı içindeki kuşlar bakımından önemli olan mevkiler; Kocayayla,
Karanlıkdere Mevkii, Sığırkuyruğu Mevkisi, Akkaletepe ve Akdağ kayalık alanlarıdır.
Akdağ Tabiat Parkı ekoturizm etkinlikleri olarak trekking, yaylacılık,
fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, macera ve spor turizmi, tarih ve kültür turizmi, yaban
hayatına odaklı vahşi yaşam turları, mağaracılık, kamp ve karavan turizmi, piknik
aktiviteleri, atlı doğa yürüyüşü, av turizmi, bisiklet turizmi, olta balıkçılığı yönünden
zengin bir potansiyele sahiptir (Baytok ve Yavuz, 2011, www.sandiklikultur.org).
Sandıklı İlçesi, su kaynakları bakımından çevresine göre daha elverişli
konumdadır. Akarsular, yer altı suları ve termal kaynaklar, ilçedeki önemli hidrografik
elemanlardır. Hamam çayı ve ona bağlanan Karadirek deresi önemli akarsulardır.
Hamam çayı, çok sayıda dönemlik akışa sahip dere tarafından beslenir. Bu dereler
büyük ölçüde Sandıklı Dağı’ndan kaynaklanmaktadır. Bağlar deresi ve Çayköy dereleri,
Sandıklı Dağı’ndan kaynaklanan önemli su kaynaklarıdır (Taş, 2011: 157).
İlçede, Akdağ’ın kuzeyinde bulunan Kocayayla ve Kumalar Dağları’nın
üzerinde yer alan 2000 m. yükseklikte Dadak ile 2300 m. yükseklikte Başören yaylaları
(www.sandikli.bel.tr) turizm açısından değerlendirilebilecek yaylalardır. Toptaş
yaylası, Başalan yaylası, Oktur yaylası, Pulluoluk yaylası ve Sazakalanı yaylalarında da
yaylacılık
faaliyetleri
yürütülmektedir
(Baytok
ve
Yavuz,
2011,
www.sandiklikultur.org).
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Sandıklı ilçesinden 34 km. uzaklıkta, Bökenin yurdu denilen bölgede 1700 m.
yükseklikte orman içerisinde bulunan tahminen 300 m. uzunluğunda olan Kurtini
Mağarası ve aynı bölgede Menteş kasabasına yakın bir mevkide bulunan Oktur
Mağarası da mağara turizmi açısından değerlendirilebilecek turizm arz
kaynaklarındandır.
1.2.4. Kongre Turizmi
Thermal Park Otel 1500 kişilik Aberkios Kongre Merkezi ile birlikte aynı anda
2500 kişiye kongre amaçlı hizmet verebilmekte ve ayrıca ilçede bulunan Safran Otele
ait toplam 1965 kişilik toplantı salonları kongre turizmine uygun imkan
sağlamaktadırlar.
2. Sandıklı İlçesi ve SWOT Analizi
2.1.

SWOT Analizi Kavramı

SWOT analizi, stratejik planlama sürecinde hem bir yaklaşım tarzı, hem de bir
analiz tekniği olarak, yöneticilere düşünme modeli oluşturmaktadır. Bu model hem
bilgiler toplanırken, hem de yorumlanırken, gündemi sınırlamakta ve kararların
dayanacağı temelleri oluşturmaktadır. SWOT analizi stratejik kararlar için, oldukça
ciddi bir alt yapı niteliği taşımaktadır (Dinçer, 2002’den aktaran: Küçüksüleymanoğlu,
2008: 407).
Analitik bir teknik olan SWOT analizinin kökeni 1960’lı yıllara kadar
uzanmaktadır (Sharma ve Singh, 2010: 62; Hung, 2010: 1).
SWOT İngilizce “Strength” (güçlü yönler), “Weakness” (zayıf yönler),
“Opportunity” (fırsatlar), “Threat” (Tehdit ve tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinin
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu analiz genellikle örgütlerin güçlü ve zayıf
yönlerini, fırsatları ve tehditleri belirlemeye yönelik bir araç olarak tanımlanmaktadır.
SWOT matriksi denilen tanımlayıcı bir şema ile desteklenmektedir (Vaněk, Mıkoláš ve
Žváková, 2012: 24).
SWOT bölgesel değerlendirmede de kullanılabilen stratejik planlama ve
pazarlama stratejisidir. Amacı hedeflere ulaşmada başarılı olabilmek için içsel ve dışsal
faktörlerin tanımlanmasıdır. İçsel faktörler; bölgenin güçlü ve zayıf yönlerinden, dışsal
faktörler; dışsal çevre ile ortaya çıkan fırsat ve tehditlerden oluşmaktadır (Miandehi ve
Masrouri, 2013: 456).
2.2. Sandıklı İlçesinin SWOT Analizi
2.2.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntem
Morrison ve Andersen (2002’den aktaran: Qu, Kim ve Im, 2011: 466) bir
destinasyonun
markalaşmasını;
“destinasyonun
rakip
destinasyonlardan
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farklılaştırılması ile benzersiz özelliklerini tanımlayarak iletişim kurma yolu” olarak
tanımlamaktadırlar.
Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, Sandıklı İlçesi’nin turizm açısından
durum analizini “SWOT Analizi” tekniği ile belirlemektir. Araştırmada aşağıdaki
adımlar takip edilmiştir; İlk adımda; bölge ile ilgili turizm açısından
değerlendirilebilecek veriler ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. İkinci adımda; elde
edilen veriler strength” (güçlü yönler), “weakness” (zayıf yönler), “opportunity”
(fırsatlar), “threat” (tehdit ve tehlikeler) şeklinde sınıflandırılmıştır. Üçüncü adımda;
ikincil veri kaynakları ile elde edilen bilgiler ve yapılan sınıflandırma birincil veri
kaynaklarının öneri ve görüşleri ile şekillendirilmiştir ve SWOT matriksi
oluşturulmuştur. Birincil veri kaynağı olarak Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve özel
kalem müdürü, halkla ilişkiler bölümü ve diğer belediye çalışanları, San-der başkanı
Ekrem Çavuş, Sandıklı Belediyesi - Hüdai Kaplıcaları İşletmesi Müdürleri ve personeli,
Sandıklı Thermal Park Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Gökhan Kocaman, Afyon
Üniversitesi Sandıklı MYO akademik personeli, yerel halk (evhanımı, memur ve esnaf)
ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Dördüncü adımda; ortaya çıkan matriks
doğrultusunda sonuç ve değerlendirmeler ortaya konmuştur.
2.2.2. Araştırmanın Bulguları
2.2.2.1. Güçlü Yönler:
 Hüdai kaplıcaları
 Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre’nin ilçede yaşamış olması
 Kusura kasabası
 Aziz Aberkios’un ilçede yaşamış olması ve bilinen en eski Hristiyanlık yazıtı
 Akdağ Tabiat Parkı’nın varlığı
 Yarenlik geleneğinin sürdürülmesi ve Sandıklı Kültür Evi
 Yöre halkının gelenek ve göreneklerine sahip çıkması (Gelin kırkı, diş
duzlaması vb. geleneklerin günümüzde de sürdürülmesi)
 Leblebisi
 Kocayayla, Yılkı atları, Ulugeyik/Kızılgeyik (cervus elaphus), Anadolu
sıvacısı
 Farklı turizm türlerine uygun olması (tarih, kültür ve inanç, eko turizm, kongre
turizmi, gastronomi turizmi)
● Zengin bir flora ve faunaya sahip olması ve bozulmamış çevre
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● Coğrafi konum ve iç pazara yakın oluşu
 Yatak kapasitesi (Safran Thermal Otel 352 oda, Sandıklı Thermal Park Otel
190
oda,
Belediye İşletmeciliğinde 290 banyolu apart, 34 banyosuz apart, Gürses Thermal Otel
168 oda)
 Yerel halkın turizme sıcak bakması ve konukseverliği,
 Yerli ve yabancı turistler açısından güvenli bir ilçe olması
 Kendine özgü mutfağının olması (Toyga çorbası, kaymaklı baklava, kaymaklı
ekmek kadayıfı, bükme böreği, bamya çorbası vb.)
 Yöreye özgü el sanatları ürünleri (bakır işçiliği ve bakır işçiliği kapsamında
Türkiye’de camilere “alem” yapılan tek yer olması)
 Geleneksel “Yunus Emre Ve Hocası Tabduk Emre’yi Anma Etkinlikleri ve
Termal Turizm Festivali”nin sürdürülmesi
 Köylere ulaşım kolaylığı ve çevre köylerin eko turizme uygun olması
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı MYO ve Hüdai Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi turizm programlarının varlığı
 Organik tarım yapılması (termal su destekli seracılığın gelişmekte olması)
 Kültürel ve tarihsel zenginlik
 İlçedeki yerel yönetimlerin turizm gelişimi için gayret göstermeleri
2.2.2.2. Zayıf Yönler:
 Yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirebileceği rekreatif alanların azlığı
(kültür merkezi, müze vb. olmaması, yöresel yeme içme ve hediyelik eşya satışı vb.
kısıtlılığı)
 Yabancı dil sıkıntısı (otellerde üst yönetim ve orta düzey yöneticiler hariç
ayrıca personel hizmet içi eğitim almakta fakat görüşmelerde halk açısından
bakıldığında zayıf bir yön olarak görülmekte)
 Turizm bilgilendirme noktalarının olmaması
 Yöredeki turistik merkezlerde yön tabelalarını, haritaların ve yöreyi tanıtıcı
levhaların yetersiz oluşu
 Reklam, tanıtım ve pazarlama eksikliği
 Sosyal medyadan yeterince faydalanılmaması
366

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
 Turizm tanıtım materyellerinin eksikliği
 Çevre ve turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması,
 Deprem fay hattına yakın olması nedeni ile kötü ün yapmış olması
 Turizm açısından altyapı ve hizmet kalitesinin ihtiyaçlara cevap vermemesi,
 Yöre turizmine yön verebilecek kollektif bir ekibin kurulmamış olması
 Yerel yönetimlerin bütçe ve personel yetersizliği
 Sektörde çalışanların turizm eğitimi almamış olmaması (turizm eğitimi
alanların ilçedeki tesislerde çalışmaması)
 İlçede faaliyet gösteren seyahat acentesi olmaması
 Yöresel el sanatlarının
dönüştürülmesindeki yetersizlikler

hediyelik,

hatıra

vb.

turistik

ürünlere

 Merkez ilde havaalanı bulunmaması
 Göç sonucu genç nüfusun azalması
 Yapılaşma açısından görsel estetik bozukluklar
 Karasal iklime sahip olması
 Ulusal ve uluslararası zincir otel işletmelerinin bulunmaması
2.2.2.3. Fırsatlar:
 Özellikle Avrupada nüfusun giderek yaşlanması bununla bağlantılı olarak
Türkiye’nin gelir düzeyi yüksek olan 3. yaş turizmine yönelik turizm çekiciliklerine
sahip olması ve Sandıklı ilçesinin de bu anlamda önemli bir destinasyon olması
 Termal turizm trendinin artma eğilimi taşıması, sadece tedavi ve koruyucu
amaçlı değil aynı zamanda hedonik tüketime de uygun turistik ürünler
geliştirilebilmesinin rekabet şansını arttırması
 Azerbeycan’da bulunan Masallı şehri Belediyesi ile kardeş şehir olunması
yolunda atılan adımlar
 Belediye tarafından yurt içi ve yurt dışı tanıtımı arttırmak amacıyla başlatılan
Şehr-i Şifa: Sandıklı Projesi
 Sandıklı’da yüksek hızlı tren garının yer alacak olması
 Termale yönelik artan iç turizm talebi
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 Alternatif turizm türleri için potansiyelin yüksekliği
● Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması
 İlçenin yenilikçi turistler için bir alternatif olması
 Halkın gelişime açık olması ve turizme olan olumlu bakış açısı
 Rekabet nedeniyle kaliteli ürün ve hizmet üretme çabalarının artması
 Tüketicilerin bilinçlenmeleri nedeniyle seçici davranarak kaliteli ürünleri
satın alması.
 Yaşam kalitesinin yükselmesi Belediye tarafından Kent Ormanı’nın
basketbol, voleybol sahası, tenis kortu, olimpik havuzu, şelalesi, mini hayvanat bahçesi
bulunan ve turistik ziyaretçilere uygun rekreasyon alanı olarak projelendirilmesi
çalışmaları
 Yöredeki turizm gelişiminin diğer sektörlerin gelişimini olumlu yönde
etkilemesi
 Turizmin ilçenin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması
 Özellikle sağlık turizminin ve kültür turizminin yılın her ayında yapılabiliyor
olması
 Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 Gürses Termal Otel’in Sağlık Bakanlığı ile protokolü
 Sandıklı Spor’un 3. Lige çıkması
2.2.2.4.Tehditler:
 Gerek Türkiye’de gerekse yakın çevredeki rekabetin güçlülüğü ve diğer
destinasyonların yakınlığı (Sandıklı’nın Afyon, Denizli ve Eskişehir’e yakın olması ve
tüketicilerin Sandıklı yerine buraları tercih etme olasılığı)
 Doğal,
gösterilememesi

tarihi

ve

kültürel

değerlerin

korunmasında

yeterli

özenin

 Bölgedeki termal su kaynaklarının rezerv durumu
 Diğer destinasyonlara göre eksikliklerinin olması
 Taşıma kapasitesini aşması durumunda olası etkiler
 Küçük ölçekteki turizm işletmelerinin büyük yatırımlar karşısında sıkıntı
yaşama olasılığı
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 Uzun vadede “Global İklim Değişikliği”nin etkileri
 Uluslararası siyasi belirsizlikler
 Turizmden kazanılan gelirden halkın yeterince faydalanamaması
3. Sonuç ve Öneriler
Çalışmada Sandıklı İlçesi’nin turizm yolunda önemli bir destinasyon olması ve
markalaşma yolunda ilerleyebilmesi için stratejik yönetim çerçevesinde iç ve dış durum
analizi gerçekleştirilmiştir. Durum analizinde SWOT analizi tekniği uygulanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır;
 Köy merkez ve beldelerle ortak bir kültür ve turizm platformu oluşturulmalı
 İlköğretim okullarına çevre bilinci ve ilçenin değerleri ile ilgili teorik ve
uygulamalı eğitimler verilmeli
 Çevre ve turizm bilinci oluşturulması için ilçede gerek yerel halka gerekse
turistle birebir iletişim içerisinde bulunan esnafa yönelik eğitimler düzenlenmesi ve
bunların poster, broşür ve çeşitli materyallerle desteklenmesi
 İşkur ve Halk Eğitim Merkezi vasıtası ile turizmle ilgili ilçenin ihtiyacına
uygun meslek kursları, girişimcilik eğitimleri, turistik ürüne dönüştürülebilecek el
sanatları, yöresel mutfak ile ilgili eğitimler düzenlemek
 Yarenlik geleneği için somut olmayan kültürel miraslar kapsamında
UNESCO’ya başvuru yapmak
 Biyoçeşitlilik ile ilgili envanter çalışması yapmak ve korunmalarına dönük
stratejiler üretmek
 Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım
 Yazılı ve görsel basından sosyal medya araçlarından faydalanmak
 Tanıtım materyallerinin basılması
 Tur operatörlerine ve seyahat acentelerine ilçeyi tanıtıcı materyaller verilmesi,
ilçeye davet edilmeleri
 İlçeyi turizm açısından tanıtıcı kısa film çekilmesi
 Restoran menülerinde yöresel ürünlere yer verilmesi
 AB, Kalkınma Ajansı ve diğer kurumların fonlarından yararlanarak projeler
geliştirmek
 KOSGEB’den faydalanmak
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 Gastronomi turizmi için yöresel yemeklerin ortaya çıkarılması ve
canlandırılması amacıyla etkinlikler düzenlemek ve bunları tanıtıcı çalışmalar
gerçekleştirmek
 Bölge halkının da görüşlerinin alınmasına dönük çalıştaylar düzenlemek
 Yeni rekreatif alanlar oluşturmak
 Geleneksel el sanatlarını ortaya çıkarmak, geliştirmek, el sanatları vb.
hediyelik ürünler tasarlamak ve üretimini sağlamak ve turizmden elde edilecek geliri
arttırmak
 Turizmin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak
 Yerli ve yabancı tur operatörlerine yönelik tanıtım yapmak
 Ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı basında yer almaya çalışmak
 Termal amaçla gelen turistlere günübirlik geziler düzenlemek
 Hizmet kalitesinin arttırılması için turizm işletmelerinde çalışacak personelin
turizm okullarından mezun olması ya da sertifikaya sahip olması
 Ören yerlerinin turistik ihtiyaçlara göre düzenlenmesi
 İlçenin tarih, kültür ve gastronomi envanterinin çıkarılması
 Trekking parkurlarının,
işaretlenmesi

bisiklet güzergahlarının vb. belirlenmesi ve

 Kampçılık için kamp alanları düzenlenmesi
 Avlaklar yapılması
 Sportif olta balıkçılığı için düzenlemeler yapılması
 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi
 Hedef pazarlara uygun turizm yatırımları ve turistik ürünler gerçekleştirilmesi
 Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanıtım çalışmaları yapılırken İlçedeki
termal turizm ile birlikte diğer alternatif turizm çeşitlerinin de bütüncül bir biçimde
pazarlanması ve proaktif pazarlama politikasının oluşturulması
 “Ölçülemeyenin yönetilemeyeceği” düsturundan hareketle sağlıklı verilerin
elde edilebileceği istatistiklerin oluşturulması
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA SAKİN ŞEHİR
(CİTTASLOW) KAVRAMI: SANDIKLI’NIN SAKİN ŞEHİR
(CİTTASLOW) OLMA POTANSİYELİNİN YEREL YÖNETİCİLER
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hümeyra TÖRE BAŞAT(A.K.Ü., Yrd. Doç.Dr.)
Tuba VURAL (A.K.Ü.,Öğr. Gör.)
ÖZET
“Cittaslow” 1999 yılında İtalya’da ''slow food (yavaş yemek)'' hareketinden doğmuş,
kentlerin yanlış bir şekilde gelişmemesi ve sahip oldukları değerleri koruması için
kurulan bir birlik haline dönüşmüştür. İtalya merkezli gelişen hareket, Avrupa ve
Ortadoğu gibi dünyanın her yerinden küçük kentlerin ilgisini çekerek yeni katılımlarla
her yıl büyümeye devam etmiş ve kısa sürede uluslararası bir ağ haline gelmiştir. Bu
hareket havası, suyu, toprağı temiz, yiyecekleri organik, doğası ve kültürel değerleri
korunmuş, herkesin birbiriyle dost olduğu bir yaşam ortamına ulaşmak amacı
taşımaktadır.
Birliğe katılan her kent Cittaslow Birliği tarafından tanımlanan ortak felsefe, sözleşme,
politika ve amaçları benimsemekte ve belirlenmiş olan üyelik kriterlerini yerine
getirmeyi kabul etmektedir. Bu kriterler doğrultusunda kentler kendi koşullarına uygun
çözümler geliştirerek, gerçekleştirdikleri projeler üzerinden değerlendirilerek sakin
şehir belgesi alabilmektedir. Sandıklı’nın yerel kimliği, yerel lezzetleri, halkın sahip
olduğu gelenek ve görenekler, tarihi dokusu, yöresel el sanatları ve özellikleri göz önüne
alındığında sakin şehir kriterlerine ne ölçüde sahip olduğu önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Sandıklı’nın marka kent konumlandırılması kapsamında sakin şehir
kriterlerine uygunluğu araştırılmıştır. Bu bağlamda Cittaslow Birliği tarafından
hazırlanan Uluslararası Cittaslow kriterleri dikkate alınarak; ilçenin yerel yöneticileri
olan kaymakam ve belediye başkanı ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu kriterler hakkında Sandıklı’nın durumu ortaya çıkarılmaya ve yapılması
gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır. Alınan cevaplar Cittaslow kriterleri ve üyelik
sürecini tamamlayan yerleşim merkezleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu
çalışma, Sandıklı kent markası oluşturma sürecinde; yeni bir yerel kalkınma ve turizm
geliştirme modeli olan Cittaslow (sakin şehir) üyelik kriterlerini sağlaması bakımından,
durum tespiti yapma niteliğinde oluşturulmuştur.
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GİRİŞ
Ekonominin her alanında ve her sektöründe küreselleşmenin çok fazla etkili
olduğu bilinen bir gerçektir. Küreselleşme sürecinin hızına yetişebilmek ve onu
anlamlandırabilmek ise her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Kendini ekonomik
alanda gösteren küreselleşme zamanla siyasal, kültürel, toplumsal alanlarda da varlığını
hissettirmiştir.
Bugünün dünyası, hizmetler sektörünün yoğunlaştığı sosyal ve kişisel ihtiyaçlara
karşılık veren kültürel-rekreasyon alanları ve bilişim merkezleri haline gelerek
küreselleşme sürecinin tek tipleştirici ve farklılıkları ortadan kaldıran etkilerini
arttırmaktadır. Bu bağlamda yerleşim yerleri, bu tekdüzelikte kendi kimliklerinin
sürekliliğini nasıl sağlayacağı, geçmişlerinden gelen değerli öğelerin nasıl kullanacağı
gibi sorulara yanıt aramaktadırlar. Şüphesiz ki bu sorulara yanıt sürdürülebilir bir kent
politikasının gerekliliğidir.
Günümüze kadar yapılan birçok çalışmada sürdürülebilir kent yaklaşımları ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de “Cittaslow”dur. Cittaslow hareketi
küreselleşmenin, şehirlerin dokusunun, yaşam tarzını standartlaştırmasının ve yerel
özelliklerini ortadan kaldırmasının önüne geçmek, çevreye duyarlı ve turizm merkezli
yerel kalkınmayı gerçekleştirmek için, yaşam kalitesini esas alan, nüfusu belirli bir
büyüklüğe ulaşmayan şehirler için geliştirilmiş uluslararası kabul gören bir kalkınma
modeli olup aynı zamanda iyi bir eko-turizm modelidir (Yıldırım ve Karaahmet, 2013,
s:13). Sunulan imkânlar ve ortamlar farklı olsa da eko-turizm ve sakin şehir
destinasyonlarının yaklaşımı aynıdır. Her ikisi de konuklarıyla ve sakinleriyle birlikte,
büyük ölçüde kendi kendilerine yeten bir sistem kurmaya ve doğada bıraktıkları ayak
izini küçültmeye çalışmaktadır. Temiz enerji kullanımı, doğal, organik ve yöresel gıda,
biyomimari, atıkların geri kazanımı eko-turizm çiftliklerinde ve sakin şehirlerde esas
alınan ortak ölçütlerdir (Bilgi, 2013, s: 57).
Yavaş şehir olabilmek için çevre politikaları, altyapı, kentin dokusunun kalitesi,
yerel üretim ve ürünün desteklenmesi, konuk severlik gibi kriterler gerekmektedir. Bu
kriterler doğrultusunda kentler kendi koşullarına uygun çözümler geliştirerek yavaş
şehir belgesine sahip olabilmektedirler. Turizm hareketlerine katılan tüketicilerin,
klasik turizm ürününden turizmin alternatif ürünlerine doğru yöneldikleri dikkate
alındığında yavaş şehirlerin aldıkları bu belgenin turizme olan katkısı yadsınamaz.
Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ne yön veren temel belirleyicilerden biri,
zengin kültürel ve doğal değerlere sahip şehirlerimizin markalaştırılarak çekim noktaları
ve tematik bölgesel destinasyonlar oluşturulması, bir diğeri ise Türkiye’nin doğal,
kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin koruma-kullanma dengesi içinde
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değerlendirilmesi ve ekoturizm gibi turizm alternatiflerinin geliştirilerek, turizm
sektörünün ülke kalkınmasında güçlü bir manevra sahası oluşturmasıdır.
Sandıklı’nın yerel kimliği, yerel lezzetleri, halkın sahip olduğu gelenek ve
görenekler, tarihi dokusu, yöresel el sanatları ve özellikleri bakımından incelendiğinde
bu çalışmanın amacı Sandıklı’nın marka kent konumlandırılması kapsamında Cittaslow
(sakin şehir) kriterlerine uygunluğu araştırılacaktır. Bu çalışmada öncelikle sakin şehir
ile ilgili kuramsal çerçeve taranarak, Sandıklı kent markası oluşturma sürecinde sakin
şehir olma yolunda gerekli teorik desteğin verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu süreçte
yerel halkın ve yerel yöneticilerin bir arada çalışmaları çok önemlidir. Halkı
yönlendiren, ilçe ile ilgili politikalar ve stratejiler oluşturarak bu çerçevede hareket eden
yerel yöneticilerin Cittaslow (sakin şehir) kriterlerine bakış açısı çalışmanın temelini
oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, turizm kapsamında hızla gelişmekte olan Sandıklı bölgesinin; yerel
özelliklerinin, yerel kimliğinin, gelenek ve göreneklerinin korunarak gelecek nesillere
aktarılabilmesi turizmin koruma ve kullanma dengesi açısından önemlidir. Hem modern
turizm gelişiminin takibinde kullanılması hem de Sandıklı’nın öz değerlerinin
korunması halkın ve bu konuda paydaşların öncelikleri arasında yer almalıdır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE KAPSAMI
İnsanoğlu yaşamı boyunca hem çevresinden etkilenen, hem de çevresini etkileyen
bir varlıktır. Bu etki; genellikle olumsuz yönde gerçekleşerek, çevrenin kirlenmesine ve
bozulmasına neden olmuştur. Çevrenin bozulması, canlıların yaşaması için gerekli
ortamın bozulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus artışı, hava, su, toprak, kentsel
atık, gürültü ve görüntü kirliliği, enerji kaynaklarının tükenmesi, çölleşme, ekolojik
çeşitliliğin azalması dünyayı sürekli tehdit altında tutmaktadır. Artan nüfus artışı,
dengesiz büyüme ve tüketim çılgınlığı onarılamaz sorunların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Çevre bilincinin yaygınlaştırılması, ekolojik dengenin korunması
günümüzdeki en önemli konular arasında yerini almaktadır. Dünya artık gelecek
kuşakların ihtiyaçları bir yana günümüzdeki insanların ihtiyaçlarını bile karşılamakta
zorlanmaktadır. Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan sorunları çözmek veya azaltmak
amacıyla sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır.
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde [16], “sürdürmek”, “bir durumun, bir
şeyin sürmesini, olmasını sağlamak” olarak, “sürdürülmek” ise “sürdürmek eyleminin
yapılması” şeklinde tanımlanmaktadır. (www.tdk.gov.tr) Sürdürülebilirlik, bir
toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan bir sistemin işlevini kesintisiz, bozulmadan
çürümesine meydan vermeden aşırı kullanımla tüketmeden sürdürebilme yeteneğidir.
Sürdürülebilirlik, tüm insanlar için bir yaşam kalitesi yaratmak, yaşamı mümkün ve
yaşanmaya değer kılan ekosistem ve topluluk sistemlerini koruyarak ekonomik
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kalkınma süresini değiştirmeyi hedefleyen programdır (I.C.L.E.I., 1996, s.3’ten aktaran
Aydemir, 2008, s:17). Koruma kavramı, şehirlerin geçmişteki sosyal, ekonomik,
kültürel özelliklerini yansıtan doğal, arkeolojik, tarihsel ve mimari değerlerin; gelecek
nesillerin de yararlanması amacıyla yok olmasına engel olmak için önlemler alarak, bu
önlemlerin şekline karar vermeyi de içeren bir müdahaleler bütünüdür (Bilgi, 2013,
s:47).
Sürdürülebilir Gelişme kavramı Kentbilim Terimleri Sözlüğü‟nde (Keleş, 1998,
s:112), “çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde
akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde
bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin
sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü” şeklinde tanımlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik ilkesinin çizdiği genel çerçeveye uygun olarak, “sürdürülebilir
kentleşme” yaklaşımı aşağıdaki temel konuları içermelidir (Wheeler, 2004, s:66-84):
• Büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım • Enerji ve malzeme kullanımı
planlaması
• Kentsel tasarım

• Yeşil mimarlık ve yapılaşma

• Konut

• Eşitlik ve çevresel adalet

• Ulaşım

• Ekonomik gelişme

• Çevre koruma ve restorasyon

• Nüfus

Cittaslow(Yavaş şehir) kriterlerinin yanı sıra Cittaslow‟un temel amaçları da
sürdürülebilirliğin amaçlarıyla örtüşmektedir. Cittaslow‟un temel amaçlarını aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz (Yurtseven, Kaya, Harman, 2010, s:40):
Teknolojiyi kullanarak, yaşamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak,
Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir gelimeyi sağlamak,
Yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak,
Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.
Cittaslow agı, kentsel bir sosyal hareket olmasının yanı sıra bir yerel yönetim
modelidir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarını engellemeyecek şekilde
bugünün ihtiyaçlarının karşılanması anlamındaki sürdürülebilir gelişme/kalkınma
kavramı hareketin özünü oluşturmaktadır (Pink, 2008, s:97).
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SLOW TURİZM
Günümüz dünyası, hız saplantılı, akıp giden zamanı olabildiğince verimli
kullanma odaklıdır. Bu az zamanda daha çok işler yapmaya çalıştığımız için doğası
gereği yavaş olan şeyleri dahi hızlandırmaya çalışmaktayız. Günün her anı, zamana
karşı bir yarış olarak hissettirilmektedir.
Küreselleşmenin günümüz insanına dayattığı hızlı yasam sekline karşılık olarak
daha bireysel düzeyde gelisen bir akım ise “yavas hareketi (slow movement)” dir
(Berthelsen, 2010, http://edition.cnn.berthelsen.slow.movement/). Küresellesmeyi
zamana iliskin olarak ele alan bu akım, bireylerin artan teknoloji kullanımı ve aynı anda
birden fazla is yapmayı özendiren günümüz hızlı yasam felsefesine karsılık daha yavas
bir
yasam
ritminin
benimsenmesi
gerektiğini
savunmaktadır
(http://www.futerra.co.uk/blog/slow-planet ).
Yaşamın hızlanması sonucu insanlar daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş
yapmak, gidecekleri yere daha hızlı varmak için belli bir tempo içinde koşturup yaşamı
bir bitiş çizgili yarışa dönüştürmektedir. İnsanın en önemli değeri olan kısıtlı yaşamını
sağlıksız yiyecekler, hava kirliliği, trafik, yalnızlık ve tüketimle harcaması modern
yaşamın vazgeçilmezi olarak sunulmuştur. Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk
ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları kentsel boyutta
Cittaslow hareketini ortaya çıkarmıştır (http://cittaslowturkiye.org/ ).
İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow
Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Bu hareketin kökleri 1986 yılında İtalya’da
Amerikan sitili ‘Hızlı Yiyecek’ (Fast Food) zincirlerinin istilasına karşı çıkılmasıyla
başlayan ‘Yavaş Yiyecek’ (Slow Food) hareketine kadar uzanır (www.cittaslow.org ).
Yine de bu hareketi, uluslararası endüstriyel Fast Food zincirlerine karşı çıkmak olarak
özetlemek doğru olmaz. Slow Food, aslında bir insan hakları hareketi niteliği taşır.
Kurucu ve lider Carlo Petrini sadece doymanın değil lezzet almanın da bir insan hakkı
olduğunu savunur. (http://geka.org.tr/ ).
Yavaş yemek felsefesi dünyanın diğer bölgelerinde de sahiplenilerek yalnızca
gıda üzerine değil, yaşam, yolculuk, eğitim, okuma, para gibi başka birçok alanda ortak
bir yavaşlık felsefesinden beslenen bir akım halini almış (Şahinkaya, 2011,
http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org ) ve kentlerinin yanlış bir şekilde gelişmemesi
ve sahip oldukları değerleri koruması için kurulan bir birlik haline dönüşmüştür.
1986 yılında Roma’nın (İtalya) simgesel meydanlarından biri olan İspanyol
Merdivenlerinde uzun bir masanın etrafında toplanan bir grup İtalyan entelektüel
uluslararası bir fast food zinciri olan McDonalds restoranının o bölgede bir şubesinin
açılmasını protesto etmek amacıyla yoldan geçen Romalılara ve turistlere geleneksel
İtalyan yemekleri ikram etmektedir. Bu şekilde açılısı protesto etmeleri ve kitlesel
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olarak üretilmiş küresel yemeğe karsı lezzetli bir alternatif sunmalarıyla hareketin
başladığı kabul edilmektedir (Nilsson vd., 2007, s:1). Slow Food, “temiz, adil, sağlıklı
gıda” prensibiyle endüstriyel gıdalara ve beslenme biçimlerine karsı mücadele
vermekte, unutulmaya yüz tutan yeme içme geleneklerinin, tarım yöntemlerinin ve bio
çeşitliliğin korunması için çalışmaktadır. Hareketin ismi Slow Food (yavas yemek), fast
food (hızlı yemek) sözcüklerinin karsı tezinden gelmektedir, sembolü ise hayat içinde
sürekli yiyerek yavaş, temkinli ama kararlılıkla ilerleyen Salyangoz’dur (Tan, 2012,
http://www.slowfoodanadolu.com ). Tanım olarak yavaş yemek “iyi gıda (good) +
temiz gıda (clean) + adil gıda (fair) = sürdürülebilir kaliteli gıda” anlamına gelmektedir.
Gıdanın “iyi” olması; yerken kişiye haz vermesi ve lezzetli olması demektir. “Temiz”
olması; üretiminde kullanılan tekniklerin çevreye, hayvan varlığına ve insan sağlığına
zarar vermemesi demektir. “Adil” olması; gıda üreticilerinin emeklerinin
sömürülmemesi ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri anlamına gelmektedir. (Özkan,
2011, s:12) Bu boyut; gıdaların etiksel olarak sürdürülebilir olmasını, çalışanları
sömürmeyen üretim yöntemlerinin kullanılmasını ve iyi ürünlerin dışlanmamasını
söyler (Schneider, 2008, s:384). 2000 küçük ölçekli kaliteli gıda üretimiyle uğraşan
topluluğu ile Slow Food dünyanın iyi gıdayı, çevreye duyarlılığı ve üreticileri birbirine
bağlayan aktif sivil toplum kuruluşlarının basında gelmektedir. Kar amacı gütmeyen,
üyelerinin destekleriyle yürütülen bir birlik olarak Slow Food, yerel yemeklerin
uluslararası fast food zincirleri ve çok uluslu tarım şirketleri tarafından oluşturulan hızlı
yasam kültürü nedeniyle yok olmasına ve tüketicilerin ne yediklerine, yiyeceklerin
nereden geldiğine, yiyeceklerin tatlarına ve yiyecek seçimlerinin dünyanın geri kalanını
nasıl etkiledigine iliksin ilgilerinin kaybolmasına karşılık olarak kurulan bir harekettir
(“Slow Food Hakkında”, 2012, www.slowfood.com).
Birbirine benzeyen, homojen mekânlar yerine, yerel kimliğini, lezzetlerini,
yaşam tarzını gelenek ve göreneklerini, tarihini, el sanatlarını ve özelliklerini koruyarak
Dünya’da yer almak isteyen kasabaların, kentlerin oluşturduğu Cittaslow Birliği
(www.cittaslowseferihisar.org ) havası, suyu, toprağı temiz, yiyecekleri organik, doğası
ve kültürel değerleri korunmuş, herkesin birbiriyle dost olduğu bir yaşam ortamına
ulaşmak amacı taşımaktadır. Küreselleşmenin kentleri standartlaştırmasının,
aynılaştırmasının karşısındadır (Hekimci, 2010, https://anahtar.sanayi.gov.tr).
Birliğin logosu, turuncu bir salyangoz ve sırtında tarihî ve modern binalardan
oluşan bir desen taşıyor. İşin özünü çevreyi kirletmeden, kendi kendine yeterek, kendine
özgü olanı koruyarak, tarihsel ve kültürel olanı bozmadan, eskiyi yeniyle değiştirmeden,
hızla tüketmeden yavaş yaşamak oluşturmaktadır.
Cittaslow, Slow Food hareketinden doğmuş bir İtalyan fikridir ve 15 Ekim 1999
tarihinde İtalya Orvieto’da kurulmuştur. Cittaslow Uluslararası Tüzüğü’nde
“Cittaslow‟un, aynı felsefeyi paylaştığı ve 09.11.2007 tarihinde Plueba’da bir protokol
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imzaladığı Uluslararası Slow Food Birliği’yle bağı vardır.” denilmektedir (
http://www.cittaslow.net/download/) . Birliğin markasını simgeleyen logosu üzerinde
modern ve tarihi binalardan yapılmış bir taç bulunan turuncu renkli salyangoz resmidir.
Markanın ayrılmaz parçası olarak sözel ifadesi/sloganı da İtalyanca “Cittaslow Rete
Internazionale delle città del buon vivere ", İngilizcesi “International network of towns
where quality of life is important”, Türkçe kullanımı ise “Cittaslow Birligi: Yasamın
Kolay Oldugu Kentlerin Uluslararası Agı” seklindedir (“Cittaslow Charter, Cittaslow
Logo ve Sloganı”, 1999, www.cittaslow.org ).
Cittaslow logosu olan salyangozu ilk olarak Greve in Chianti’ye veren Sakin
Şehir hareketinin beş üyesi Türkiye’dedir. Bu sakin şehirler, Seferihisar
(İzmir),Yenipazar (Aydın), Akyaka (Muğla), Gökçeada (Çanakkale) ve Taraklı’dır
(Sakarya). Seferihisar’ın ev sahipliğini organize edeceği 2013 CittàSlow Dünya Genel
Kurulu’ndan önce, beş şehirden dördünün Sakin Şehir logosu alması kesinleşmiştir. Bu
şehirler, Perşembe (Ordu), Yalvaç (Isparta), Vize (Kırklareli) ve Halfeti’dir (Şanlıurfa).
Beşinci şehir ise, Kaman (Kırşehir), Kaş (Antalya), Samandağ (Hatay) ve Gevaş’tan
(Van) biri olacaktır. Dosya hazırlayan kentler- Akçakoca (Düzce), Lefke (Kıbrıs), Savur
(Mardin), Tillo (Siirt), Gümüşlük (Bodrum), Seyitgazi (Eskişehir), Birgi (İzmir), Kaş
(Antalya), Yeşilüzümlü (Muğla), Cide (Kastamonu), Küçükkuyu (Çanakkale).
Alternatif turizm alanları oluşturmak isteyen Turizm ve Kültür Bakanlığı, Yavaş
Şehirlerin sayısını artırmak istemektedir. Bakanlığın Yatırım İşletme Genel Müdürlüğü
Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı, ilk aşamada 2009 yılında Türkiye’nin
ilk Sakin Şehir adayı olan Seferihisar’ın ana caddelerindeki tüm evlerin dış
görünümünün yenilenmesine katkı sağlamıştır. Bakanlık, ‘Sakin Şehir’ statüsü kazanan
yerleşim merkezlerine tanıtım garantisi vererek huzur isteyenlerin ilgisinin bu şehirlere
kaydırılmasını hedeflemektedir.
Cittaslow olabilmek için yerleşim yeri nüfusunun 50.000′in altında olması
gerekmektedir. Birliğe üye olan yerleşim yerleri, birliğin belirlediği kriterleri
gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak durumundadır. Yerleşim
yerlerinin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir yerleşim yerinin
üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Zorunlu kriterler kriter
listesinde bir asteriks (*) ile belirtilmektedir. Perspektif kriterler ise iki asteriks ile
belirtilen (**) ve aday kent tarafından geleceğe yönelik daha kesin ve imtiyazlı
taahhütlerin benimsendiği kriterlerden oluşmaktadır. Perspektif kriterler,
gerçekleştirilmeleri durumunda, yer aldıkları kriter başlıklarında %15 oranında puan
artışı sağlamaktadır.
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Cittaslow hangi ülkede hangi kıtada olursa olsun katılacak kentler için uyulacak
belirli kurallar koyar. Bunlar genel başlıklar halinde aşağıdaki gibidir (Doğutürk,
2010,s:6-7):
- Başta iyileştirme ve geri-dönüşüm teknikleri olmak üzere belli bir çevre
politikası izleyerek bölgenin karakteristik özelliklerini ve kentsel dokusunu düzeltmek
ve geliştirmek,
- Bölgeye uygun bir altyapı politikası oluşturmak,
- Çevrenin ve kentsel dokunun kalitesini geliştirme amacıyla teknolojinin
kullanımı,
- Çevreye duyarlı doğal tekniklerle üretilen gıdanın teşvik edilmesi, gerekli
durumlarda zor şartlarda üretilen tipik ürünlerin korunması ve geliştirilmesi için
gereken tesislerin kurulması,
- Üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturacak olaylar ve mekânlar planlanarak
kültürel ve geleneksel üretimin desteklenmesi ve korunması,
- Herhangi bir önyargıya yol açabilecek fiziksel ve kültürel engellerin ortadan
kaldırılması, toplumla gerçek iletişimin sağlanması için konukseverliğin teşviki, kent
kaynaklarının doğru kullanımı,
- Yalnızca görevlilerin değil tüm yurttaşların bir Yavaş şehir’de yaşama bilincine
kavuşturulması, özellikle gençlere, özel ilgiyle bunun aşılanması.
Harekete katılan kentler şu söze bağlı kalmak durumundadırlar:
- Cittaslow amaçlarını yaymak ve kamuyu bu yönde çalışmaya teşvik etmek,
- Yerel özelliklere uygun olarak yapılan seçimlerin Cittaslow parametrelerine
uygunluğunu gözden geçirerek uygulamak,
- Hareketin genel amaçlarına uygun diğer girişimlere istekli katılımı sağlamak.
- Etrafını çevreleyen bölgenin ve kentsel düzenin niteliklerini korumak ve
geliştirmek için, yeniden kullanma tekniklerini araştırarak çevresel politikaları
uygulamak
- Toprağın işgali için değil kullanımının geliştirilmesi için, işlevsel bir alt yapı
politikası yürütmek -- Çevrenin ve kent düzeninin kalitesini geliştirmek için teknoloji
kullanımını teşvik etmek
- Doğal, çevreyle uyumlu tekniklerin kullanımıyla üretilen yiyecek maddelerinin
tüketimini desteklemek, genetik yapısıyla oynanmış ürünleri hariç tutarak, Slow Food
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Ark ve Presidia projeleriyle işbirliği içerisinde, zor durumlar için gereken tipik ürünleri
üretilmek,
- Bir bölgenin kültür ve geleneklerinin korunarak, simgeselleşmesine katkıda
bulunup, yerli üretimi teşvik etmek ve tüketicilerle, kaliteli üreticiler ve satıcılar
arasında doğrudan temas kurulabilmesi için tercih edilebilir ortamlar ve mekânlar
yaratmayı desteklemek,
- Konukseverlik kalitesini ve yerel toplum ile onun belirli özellikleri arasında
gerçek bir bağ kurmayı desteklemek, bir şehrin kaynaklarının eksiksiz ve yaygın olarak
kullanımını önleyen fiziksel ve kültürel engelleri kaldırmak
- Gençlerin ve okulların sistematik bir biçimde lezzet eğitimiyle tanışmasına
özel bir dikkat göstererek, yalnızca iç isletmecilerinin değil, bütün vatandaşlarının
Yavaş Kent’ te yaşadıklarına dair farkındalıkları sağlanmak.
Katılan kentler şu imtiyazlara sahip olacaklardır:
- Cittaslow unvanını kullanma ve kendi imajlarını hareketin logosuyla
bağdaştırma,
- Hareketin başarısına katkıda bulunacak her türlü kamusal ve özel girişim ve
aktivitede logonun kullanım hakkına sahip olmak,
- Çeşitli oluşumlara katılma ve onlardan yararlanma hakkı kazanmak, belirli
model ve yapılanmaların oluşturulmasında söz sahibi olmak.
Hareketin eylemleri yıllık toplantılar sonucunda belirlenir. Bu toplantılarda şu
hususlara yer verilir:
- Yıllık amaçlar ve çalışma çerçevesi, bunları ölçecek parametreler ve gerekli
yapılanmalar,
- Aktiviteleri koordine etmek için gerekli bütçenin belirlenmesi,
- Slow Food ve tüm Cittaslow kentlerinin de temsilcilerinin bulunduğu
koordinasyon komitesinin kurulması.
Uluslararası bir birlik şeklinde örgütlenen Cittaslow, çalışma ilke ve prensiplerini
bir tüzükle kayıt altına almıştır. 28 madde ve 5 ek belgeden oluşan “Uluslararası
Cittaslow” Tüzüğü, Cittaslow Birliği’nin kuruluşundan, organlarına, katılım için yerine
getirilmesi gereken kriterlerden, üyelerin sorumluluğuna, logo kullanımından üyelik
aidatı ve fon kullanımlarına kadar pek çok alanda tanımlar ve ilkelerden bahsetmektedir
(http://www.cittaslow.net/ ) . Bir ülkede en az 3 cittaslow üyesi bulundugunda ulusal
cittaslow agı kurulmakta ve Ulusal Koordinasyon Komitesi oluşturulmaktadır. Bu
komite o ülkeden cittaslow olmak isteyen kentlere yol göstermekte ve başvurularını
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değerlendirerek Uluslar arası Koordinasyon Komitesine sunmaktadır (“Cittaslow
Ulusal Komite”, 1999, www.cittaslow.org). Türkiye’de Seferihisar’a, 2011 yılında
Akyaka, Taraklı, Yenipazar ve Gökçeada’nın katılmasıyla cittaslow sayısı 4’e ulaşmış
ve Ulusal Koordinasyon Komitesi kurulmuştur. Seferihisar hali hazırda Seferihisar,
Akyaka, Yenipazar, Gökçeada, Taraklı, Vize, Yalvaç ve Perşembe’den oluşan Ulusal
Koordinasyon Komitesinin başkanlığını yürütmektedir (www.cittaslowturkiye.org ).
Sakin Şehir projesinin başarıya ulaşabilmesi için şehir halkının bu projeye ve proje
kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalara sahip çıkması gerekir. Bunun
gerçekleşmesi için de Sakin Şehir olmanın neler getireceği, neler yapılacağı, ulaşılmak
istenen hedeflerin neler olduğu açık ve net bir şekilde anlatılmalı, bir “farkındalık”
oluşturulmalıdır (Sırım, 2012, s:125).
SANDIKLI
Sandıklı Hakkında Genel Bilgi
Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içerisinde yer alan Sandıklı
ilçesi yönetim bakımından Afyonkarahisar iline bağlıdır. İlçe, Afyonkarahisar ilinin
güneydoğusunda bulunur ve Afyonkarahisar’a uzaklığı 60 km.’dir. İlçe yönetim
sahasının doğusunda Şuhut, güneyinde Dinar ve Kızılören ilçeleri, batısında
Çivril(Denizli) ve Hocalar ilçesi ile kuzeyinde Sincanlı ilçesi bulunmaktadır.
Sandıklı, E–24 olarak bilinen devlet karayolunun Ankara-İstanbul-AntalyaDenizli güzergâhları ile İzmir-Ankara-İstanbul demir yolu hattında gelişen önemli
ulaşım ağları üzerinde yer alır (Özav ve Yasak, 2005: 112). İlçe, doğusundaki Kumalar
dağı eteğinde kurulmuştur. Sandıklı, 29° 50' - 30° 30' Doğu meridyeni ile 38° 15' - 38°
45' Kuzey paralelleri arasındaki coğrafi konumda yer alır. Yüzölçümü ise 1036 km²'dir.
İlçeyi çevreleyen dağlık kütleler, ekonomik faaliyetlerin yürütülmesini zorlaştıracak
doğal şartlara sahip olduğu için İlçedeki yerleşmelerin çok büyük bir bölümü, Sandıklı
Ovasında ve ova kenarında konumlanmıştır (Taş, 2011, s:161).
İlçeye bağlı 57 kırsal yerleşme bulunmaktadır. 2012 Yılı ADNKS verilerine göre
toplam nüfusu 57.843`tir. Bu nüfusun 32.197'u merkezde, 25.646'sı kasaba ve köylerde
yasamaktadır (tr.wikipedia.org ). Düzlük alanlar ile onların gerisinde yükselen dağlık
sahalar arasında oldukça dikkat çekici coğrafî farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar
doğal çevre özelliklerinde olduğu gibi beşeri ve ekonomik faaliyetlerde de söz
konusudur. Sandıklı’nın en belirgin morfolojik özelliği dağlık alanlar ve bunlar arasında
bulunan ovalardan oluşmasıdır (Özav ve Yasak, 2006, s: 2).
İklim - Doğal Bitki örtüsü – Jeolojik Yapı –Ekonomik Yapı
Sandıklı ilçesinin sıcak ve oldukça kurak yazları, soğuk kışları ile dikkat çeken
bir iklimi vardır. Bu iklimi oluşturan neden, Sandıklı'nın İç Batı Anadolu eşiğinde
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olmasıdır. Sandıklı, Ege ve Akdeniz'e olan uzaklığı ile karasal iklime sahiptir. Ortalama
sıcaklık Ocak ayında -3, Temmuz ayında +23 derecedir. İlçede poyraz, lodos ve batı
rüzgarı hüküm sürmektedir.
İklim koşulları içinde doğal bitki örtüsü de yüksekliğe bağlı olarak dağılmıştır.
Az bir alana yayılmış olan orman örtüsü, ilçenin sınırlarını oluşturan dağların üzerini
kaplamıştır. İlçede yaklaşık olarak 23500 hektar çam, 5000 hektarda meşelik orman
bulunur. İğne yapraklı ağaç türü olarak; karaçam, kızılçam, sarıçam ve akçam ile kokar
ardıç, boz ardıç, Finike ardıcı ve bodur ardıcı bulunur. Yayvan yapraklı ağaç türü olarak;
palamut, meşe, kızılağaç, karaağaç, akağaç, dişbudak, ve sığla ağacına rastlanmaktadır.
Maki florası cinsinden kısa ağaçlara rastlanmaktadır. Akarsuların kenarlarında söğüt ve
kavak ağaçları görünür. Sandıklı bölgesinde 3 tip toprak görülür. Bunlar; alüvyon
topraklar, kahverengi topraklar ve iç ve dış püskürük kayalar üzerindeki topraklar
(www.sandikli.biz ).
Sandıklı’nın ticari hayatında önemli bir yer tutan hayvancılık; büyük baş
hayvanlar, koyun, keçi, tavuk ile hindi üretiminden meydana gelir. Tiftik, yün, yapağı
üretimi yüksek düzeydedir. Sandıklı'da yetiştirilen ürünler sırasıyla şöyledir: Hububat
ve bakliyat cinsleri olarak; buğday, arpa, nohut, mercimek, mısır, kuru fasulyedir. Çayır
ve mera yem bitkileri olarak; fiğ, burçak, yonca, korunga vb.dir. Bağ-bahçe ürünleri
olarak: elma, armut, vişne, kiraz, ayva, badem, ceviz, erik, kayısı ve üzümdür. Sanayi
bitkileri olarak; şeker pancarı, patates, haşhaş ve ayçiçeği sayılabilir. Sebzelerin
çoğunluğu ise yetiştirilir.
Sandıklı ilçesi genelinde ekonomik faaliyetlerin temelini geçmişten buyana tarım
ve hayvancılık oluşturmakta iken, sanayileşme ve ticaretin artması ve Hüdai
Kaplıcalarının sahip olduğu potansiyel de Sandıklı ekonomisinde yerini almıştır
(sandikli.bel.tr).
Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri
Tarihi oldukça eskilere dayanan ve pek çok medeniyetin egemen olduğu Sandıklı
bölgesi, binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik
kalıntılarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, ören yerleriyle, açık hava
tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. İlçe, yerli ve
yabancı turistler için deniz dışında aranan pek çok tarihî ve tabiî güzelliklerin bulunduğu
bir turizm cenneti konumundadır.
Ulu Cami, Yeni Cami, Hamamönü Cami ve Havai Cami bunun yanında Yunus
Emre türbesi, Sandıklı Kalesi (Hisar), Akdağ Tabiat Parkı, Hüdai Kaplıcaları ziyaret
edilmeyi bekleyen yerler arasındadır.
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- Tarihi Sandıklı Hisarı: 1325 yılında Germiyan Sultanı Çelebi Hüsameddin
Yakub Bin Umur Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Mimar Çoban'ın eseri olan Sandıklı
Kalesi, yığma topraktan oluşan bir höyüğün üzerinde yer alıyor. Fakat günümüze sadece
kalenin duvarları gelebilmiştir. Kalenin dış kale kapısında bulunan kitabesi günümüzde
Çavuş Camii'ni çeşmesinin yan dikmelerine konulmuş durumdadır (www.sandikli.biz).
- Ulu Camii: İlk önce sıradan bir mescit olarak 1278 yılında yapılan bilahare
minare ve minber konularak cami haline getirilen Ulu Camiinin onarımı sırasında iç
kapının yan tarafına konulan kitabede ; Camiinin ünlü beylerden (sultanlardan)
Bahaeddin Ömer Bin Alaeddin ( Alaaddin Keykubat’ın oğlu ÖmerSultan) tarafından
Naib’in kölesi mimar Aydemir’e yaptırılarak Hicri 780 senei Zilhicce ayının 6. ncı
Cumartesi günü ( Miladi 1379 senesi Mart ayının 26. günü ) ibadete açıldığı
yazılmaktadır. Germiyanlılara hizmet eden Alaeddin’in oğlu Bahaeddin Ömer
Sandıklı’da su başı iken bu camii yapılmış, ara ara onarılmış ve eklemeler
yapılmıştır.Mevcut camiiye halkın yardımı ile bilahare eklenen minarenin giriş kapısı
üzerindeki kitabede de; minarenin yapımına Hicri 933 (Miladi 1526 ) yılında Abdullah
ve Hasan Oğlu Ali eliyle başlanıldığı yazılmaktadır. Aynı dönemlerde Ece
Mahallesindeki Hamamönü Camii yanındaki Küçük Hamam ile Hüdai Kaplıcalarındaki
Kükürtlü Havuzu da inşa edilmiştir.
- Yunus Emre Ve Tapduk Emre: Döneminin ünlü Türk Mutasavvıfı ve halk
ozanı olan Yunus Emre’nin, bilahare Sandıklı’nın bir mahallesi haline getirilen Yunus
Emre Mahallesinde (Çay Köy), iki ayrı yönden gelen daha sonra birleşerek vadi
boyunca akıp Menderes nehrine ulaşan Sel Çayı ve Çanlı Dere olarak anılan iki çayın
birleştiği yerde hocası Taptuk Emre ile birlikte yaşamış olduğu bilinmektedir. Halen bu
çayın bir tarafında Yunus Emre’nin diğer tarafında da Taptuk Emre’nin kabirleri
bulunmaktadır. Yunus Emre ile aynı yıllarda Horasan’dan Anadolu’ya gelen Yalıncak
Sultan ile Nurettin Sultan da Sandıklı’ya yerleşmişlerdir. Bu gün halen ziyaret
edilmekte olan türbeleri ilk halleriyle ayakta durmaktadır (www.sanvak.org).
- Akdağ Tabiat Parkı: Sandıklı’nın güneydoğusunu kaplayan Akdağ, yaylası,
ormanları, barındırdığı yabani hayvanları, mağarası ve kanyonuyla bir tabiat harikası
olarak nitelendirilmektedir. Zirvesi 2500 metre yükseklikte olan Akdağ, Orman
Bakanlığının 29.06.2000 tarih ve MPG.MP.1.23. 03/270 sayılı Olurlarıyla “Tabiat
Parkı” olarak tescil edilmiştir (www.afyonkulturturizm.gov.tr). Akdağ’da bulunan
Kocayayla, Kurtini mağarası, Tokalı Kanyonu ve yabani Yılkı Atları, geyikleri, yaban
domuzları, kurtları ve diğer canlı türleriyle önemli ekolojik değere sahiptir. Akdağ;
sporu, heyecanı, macerayı ve doğayı sevenler, fotoğrafçılar için bulunması güç bir
ortama sahiptir (www.sandikli.biz).
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- Hüdai Kaplıcaları: Sandıklı-Hüdai Termal turizm merkezi, Afyonkarahisar
ilinde, Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi ilân edilmiş dört turizm
merkezinden biridir. Hüdai Kaplıcası, eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır.
İlk Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Hieropoliste (Koçhisar) Sen Mişel bu
kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş, bundan dolayı eski kitaplara Sen
Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis Mukaddes
Şehir olarak tanınmış, diğer kaplıcalarla beraber Afyon İline Frigya Salutaris (Şifalı
Frigya) adı verilmiştir. Kaplıcada Bizans devrinden kalma hamamlar vardır. Doğal
çamur banyoları, termal havuzlar ve tabii saunalar da barındırmaktadır
(www.tmo.gov.tr).
Kaplıcada şifalı sular jeolojik bir çatlağın değişik yerlerinden zengin
kaynaklarından çıkan şifalı suların ısısı 80-85°C dir. Sodyum sülfatlı ve bikarbonatlı
olan suların radyoaktivitesi 8 ile 72 eman arasındadır. Hüdai Kaplıcaları radyoaktivide
bakımından Türkiye’de ilk sırayı almaktadır (www.afyonkulturturizm.gov.tr ).
Kaplıcanın özelliği şifalı çamurlarıdır ve çamur banyoları ile adını duyurmuştur.
Yaz sezonunda kamping yapma imkanı bulunan kaplıcada her türlü ihtiyaçları kaplıca
tesislerinden sağlamak mümkündür. Ulaşım sorunu olmayan kaplıcaya Sandıklı ilçe
merkezine sadece 8 km uzaklıktadır (tr.wikipedia.org). Çevre düzenlemesi yapılmış,
bütün sosyal tesisleri bulunan kaplıca; iyi bir dinlence ve sağlık turizmi için
mükemmeldir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE BULGULARI
Uluslararası Cittaslow kriterleri bağlamında ilçe yönetiminden sorumlu
kaymakam ve belediye başkanıyla yerel yönetici olarak yüzyüze görüşme yöntemi
uygulanarak sorular cevaplandırılmıştır. Sandıklı Kaymakamı Faik Arıcan Ankara
Üniversitesi Huluk Fakültesi mezunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku
alanında yüksek lisansını tamamlamış, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise; Gazi
üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yüksek lisansını
tamamlamıştır. Her iki yönetici de alanında yüksek lisans yapmış, konusuna hakim, ileri
görüşlü, genç ve vizyon sahibidir. Çalışmanın güvenilirliğini artırmak için yapılan
görüşmelerde iki araştırmacı aynı anda verilen cevapları birbirinden bağımsız olarak
kayıt altına almıştır. Yerel yöneticilerin verdiği cevaplar söylem analizi yöntemiyle
çözümlenmiştir. Çözümleme aşamasında da iki araştırmacı bir araya gelerek notlarını
değerlendirmişlerdir. Aşağıdaki tabloda görüşmede kullanılan Uluslararası Cittaslow
kriterleri yer almaktadır.
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1.1.

Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde
olduğunun belgelenmesi

1.2.

Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde
olduğunun belgelenmesi

1.3.

Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması

1.4.

Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması

1.5.

Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi

1.6.

Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin
bulunması

1.7.

Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu

1.8.

Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi

1.9.

Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması

1.10.

Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması

1.11.

Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi

1.12.

Biyo çeşitliliğin korunması

2.1.

Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları

2.2.

Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden
karşılaştırılması

2.3.

Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet
park yerleri

2.4.

Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması
(Elektrikli otobüs, dik yokuşlarda yürüyen merdivenler vb.)

2.5.

Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
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2.6.

Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler ( Kent merkezlerinde
ve/veya hastanelerde hamileler için özel park yeri ayrılması gibi )

2.7.

Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik

2.8.

Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı (Tarihi kent
merkezlerinde mal dağıtımı için havayı kirleten araçlar yerine
elektrikli veya motorsuz taşıtlar gibi kirlilik yaratmayan taşıtların
tercih edilmesi)

2.9.

Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı

3.1.

Kentin direnci için planlama

3.2.

Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu
binalarının değerlerinin arttırılması için programlar
(Sokak
mobilyaları, turizm levhaları, kentsel peyzaj ve korunması)

3.3.

Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil
alanların iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması

3.4.

Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması (Kentin daha yaşanabilir
olması için çalışmalar yapmak. Örnek olarak işe gidiş ve çıkış
saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığını azaltmak için okulların veya
kamu kurumlarının mesai saatlerini kaydırmak. İş yerlerinde kreş
açılmasını teşvik etmek de örnek verilebilir.)

3.5.

Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması

3.6.

Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin
geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması

3.7.

Sürdürülebilir mimari
(Biyomimari vb.)

3.8.

Kentin internet ağına sahip olması
sistemler)
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3.9.

Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
sistemleri vb)

3.10.

Tele çalışmanın geliştirilmesi
çalışma)

3.11.

Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki (Pasif ev vb)

3.12.

Sosyal altyapıyı desteklemek

3.13.

Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki (Pasif ev vb)

3.14.

Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile
değerlendirilmesi

3.15.

Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması

3.16.

Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel
alışveriş merkezlerinin yaratılması (Tarihi kent merkezlerinde yer
alan geleneksel kasap, fırın, bakkal vb. dükkanların
desteklenmesi)

3.17.

Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı (Metre küp olarak)

4.1.

Agroekolojinin
geliştirilmesi
(Yerel
sertifikalandırılması, kültür müzeleri kurulması)

4.2.

El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin
korunması

4.3.

Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması

4.4.

Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal
bölgelerin değerini arttırmak ( Bölgedeki halkının hizmetlere
ulaşımını arttırmak)

4.5.

Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel,
mümkünse organik ürünlerin kullanılması
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4.6.

Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin
verilmesi ve mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının
teşvik edilmesi

4.7.

Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve
değerlerinin arttırılması

4.8.

Otel kapasitelerin arttırılması
oranının değerlendirilmesi)

4.9.

Tarımda GDO kullanımının yasaklanması

4.10.

Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki
imar planları için yeni fikirlerin varlığı

5.1.

İyi karşılama (Kenti ziyaret edenlere yönelik çalışacak bir
karşılama/tanıtım görevlisinin belirlenmesi, görevlendirilmiş
kişilerin eğitimi, yönlendirme levhaları, ziyaretçilere uygun
altyapı olanakları ve tanıtım ofisleri gibi bu alanda çalışan
noktaların mesai saatlerinin düzenlenmesi)

5.2.

Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak (Fiyatların ve
tarifelerin açık bir şekilde sergilenmesi)

5.3.

Yavaş güzergahların mevcut olması (Basılı olarak veya internet
sayfasında ve web üzerinde)

5.4.

Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini
sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi

5.5.

Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları
hakkında sürekli eğitim görmesi

5.6.

Sağlık eğitimleri
çalışmalar)

5.7.

Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı
eğitim vermek

(Yatak sayısının nüfusa yıllık

(Obezite, diyabet vb. sorunlara yönelik
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5.8.

Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif
varlığı

5.9.

Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi

5.10.

Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde
kullanımı

6.1.

Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar

6.2.

Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması

6.3.

Engelli kişilerin entegrasyonu

6.4.

Çocuk bakımının desteklenmesi

6.5.

Genç neslin istihdam durumu

6.6.

Yoksulluk

6.7.

Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti

6.8.

Farklı kültürlerin entegrasyonu

6.9.

Politikaya katılım

6.10.

Belediyenin kamu konut yatırımı

7.1.

Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek

7.2.

Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile
desteklemek

7.3.

Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin
Cittaslow ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak
şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
1. ÇEVRE POLİTİKALARI
Sakin şehir için gerekli olan çevre politikalarından birincisi, hava temizliğinin
yasalar tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesidir. Sandıklı
ilçesinde hava temizliğinin ölçümü konusunda çalışmalar yapılmamasına rağmen;
jeotermalin katkısıyla hava kirliliğiyle ilgili bir sorun gözlenmemektedir. Ayrıca
ilerleyen günlerde ilçede doğalgaz kullanımına geçilecek olmasının hava temizliğine
etkisi olumlu olacağı düşünülmektedir. Su temizliğinin belgelenmesi ise çevre
politikalarının ikinci kriteridir. Yapılan görüşmelerde bölgede küresel ısınmanın da
etkisiyle dönem dönem su sıkıntısının yaşandığını, iki yıl içerisinde Orman ve Su İşleri
bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla barajlardaki su, arıtma işleminden sonra
depolanarak bölgenin içme suyu ihtiyacının giderilebilmesi planlanmaktadır. Köy ve
ilçe merkezindeki su kaynaklarından numuneler alınarak düzenli olarak kontroller
yapılmakta; ayrıca köylere hizmet götürme birliği aracılığıyla köylerdeki içme suyu
depolarının onarımı gerçekleştirilmektedir. İlçe sağlık müdürlüğü ile ortak çalışmalar
yürütülerek halkın sağlığı dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda; şebekelerin yenilenmesi,
yeni kaynakların bulunması, uygun olmayan su kaynaklarının kullandırılmamasına
çalışılmaktadır. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması konusunda
kaymakamlığın örnek bir projesi bulunmaktadır. Katı atıklar 55 köyden toplanarak
çevre birliğinin tesislerinde, ilçe merkezindeki kentsel katı atıklar ile uygun depolama
alanlarında biriktirilerek Afyon merkeze gönderilerek geri dönüşüme kazandırılma
çalışmaları yürütülmektedir. Katı atıkların ayrıştırılarak toplanmasına ek olarak ekmek
israfı konusunda bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Önemli bir diğer
çevre politikası ise; endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesidir.
Kompostlama kavramı incelendiğinde; katı atık ve çamur gibi organik maddeleri,
anaerobik çürütme yoluyla bir tür gübreye dönüştürme faaliyeti ve biyolojik bir süreç
anlamına gelmektedir. İlçede özel bir şirket tarafından hayvan gübresi ve evsel
atıklardan elektrik üretimi çalışmaları yapılmaktadır. Kentsel ya da toplu kanalizasyon
için atık su arıtma tesisinin bulunması konusu ikinci master projelerinde yer alarak iki
yıl içerisinde çözümlenmesi planlanmaktadır. Şebekeler de bakım onarımlar konusunda
çok ciddi problemlerle karşılaşılmamaktadır. Ayrıca barajlarda planlanan içme suyu
projesiyle atık su arıtma tesisiyle ilgili bir çok sorunda ortadan kalkacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konusunda Sandıklı ilçesinde en
önemli durum sahip olduğu jeotermal doğal enerji kaynaklarıdır. Doğalgazın ilçede
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte enerji üretimi konusunda çalışmalar hız
kazanacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta jeotermal enerji konusunda
bilinçli tüketim ve gerekli fizibilite çalışmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Görsel
kirlilik ve trafik gürültüsünün ilçede oldukça fazla var olduğunu, tescilsiz ve kayıtsız
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motorların Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla toplatıldığı, ayrıca belediyenin kent
meydanı projesiyle yer altı otopark alanları inşa edilerek belirtilen sorunların azaltılması
gündemde yer almaktadır. Gürültü kirliliği konusunda herhangi bir ölçüm çalışması da
yapılmamaktadır. Biyoçeşitliliğin korunması konusunda en yoğun çalışmaların Akdağ
tabiat parkında yapıldığı görülmektedir. Akdağ, Orman Bakanlığının 29.06.2000 tarih
ve MPG.MP.1.23. 03/270 sayılı Olurlarıyla “Tabiat Parkı” olarak tescil edilmiştir
Ayrıca Sandıklı ilçesinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün
şubesinin açılması için çalışmalar yürütülmektedir. Akdağ ilçenin flora ve fauna
toplulukları açısından en zengin bölgesidir. Sürdürülebilir turizm kapsamında; koruma
ve kullanma dengesi dikkate alınarak bölgeye ekoturizme uygun bungolov evler,
kamping alanları inşa edilmesi, yerel nokta rehberlerinin yetiştirilmesi, karavan turizmi
gibi turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi için ilgili plan ve projeler düşünülmektedir.
Ulaşım sorunu belli bir noktaya kadar kilit parke taşı döşenerek çözülmüştür. Milli
parkın parkurları için çalışmalar hızla yürütülmektedir. Ayrıca Akdağ, lisansüstü
çalışmalar ve projelerle araştırmacıların tercih ettiği bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yukarıdaki çevre politikalarına ek olarak şu anda Sandıklı’da
uygulanmayan halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması,
binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu, kamusal ışık kirliliğinin
azaltılması, hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi gibi kriterlere de uygun hareket
edilmesi ve belirtilen konularda çalışmaların yürütülmesi, projelerin yaratılması
gerekmektedir.
2. ALTYAPI POLİTİKALARI
Altyapı politikaları kapsamında verimli bisiklet yolları incelendiğinde; ilçe
merkezinde özel bisiklet yolunun olmadığı gözlenmektedir. Bu sıkıntılı durum
geçmişten günümüze kadar düzenli bir imar planının olmamasından
kaynaklanmaktadır. Yeni yerleşim politikalarına göre özellikle kaplıca bölgesi pilot
bölge alınarak yürüyüş ve bisiklet yolları planlanmaktadır. Özel taşıt kullanımına
alternatif olarak eko ulaşımın planlaması konusunda; örneğin elektrikli otobüs, dik
yokuşlarda yürüyen merdivenler vb. gibi, ekonomik açıdan maliyetli projeler olması
nedeniyle yapılacak çalışmalar uzun vadeli olarak gerçekleştirilmesi zorunlu hale
gelmektedir. Engellilere yönelik ilçedeki mimari engellerin kaldırılması için öncelikle
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dağıtılan tekerlekli sandalyelerle engellilerin
sosyal yaşama katılabilmesi için kaldırımların engelli geçiş noktalarının düzenlenmesi
gerekmektedir. Engelliler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışmalar
düzenlenmektedir. Mimari engellerin yanı sıra toplu taşımacılıkta mutlaka engellilerin
de göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Aile hayatı ve hamile kadınlar için
girişimler konusunda; kent merkezlerinde ve/veya hastanelerde hamileler için özel park
yeri ayrılması gibi durumlar söz konusu değildir. Bu konuda çok fazla çalışma
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olmadığını, ilçe merkezinde park sorunu olduğu, var olan katlı otoparkın yoğun olarak
tercih edilmediği görülmektedir. Aile hayatı için aile fertlerinin bir arada bulunabileceği
yatırımlar, piknik alanları, mesire alanlarının alt yapı politikaları kapsamında
değerlendirildiği görülmektedir. Hamile, şehit, gazi, yaşlı bireyler için Türk toplumunun
yazılı olmayan kuralları uygulanarak yardım edilmektedir. Sağlık hizmetlerine
ulaşılabilirlik konusunda hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Kapasitesi yeterli devlet
hastanesi ilçe merkezine ve köylere hizmet vermektedir. Acil sağlık hizmetleri
birleştirilerek ilçe merkezinde bulunan sağlık birimleri “Entegre İlçe Hatanesi”ne
çevrilmesi planlanmaktadır. İlçe sağlık müdürlüğüne bağlı aile sağlık merkezleri ve
termal havuz olanaklarının bulunduğu huzurevi bu alanda ulaşılabilir imkanlar arasında
yer almaktadır. Huzurevi sahip olduğu olanaklar göz önüne alındığında termal beş
yıldızlı otel konforuna sahip Türkiye’deki tek huzur evi olarak değerlendirilebilir. İlçe
merkezinde halk taşımacılığı üç yıllık süreçlerde ihale süreciyle gerçekleştirilmektedir.
İhale şartlarında yakıt tüketimi, çevreye duyarlılık konularına yer verilmektedir. Şehir
dışında çalışan şehir sakinlerinin var olduğu bilinmektedir, fakat bu konuda herhangi
bir araştırma gerçekleştirilmediği için oran verilememektedir. İncelenen altyapı
politikalarının yanı sıra; uygulanamayan mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla
kilometre üzerinden karşılaştırılması, metro ve otobüs durakları gibi aktarma
merkezlerinde bisiklet park yerleri, tarihi kent merkezlerinde havayı kirleten araçlar
yerine elektrikli veya motorsuz taşıtlar gibi kirlilik yaratmayan taşıtların tercih edilmesi
gibi kriterlere de uygun hareket edilmesi ve belirtilen konularda çalışmaların
yürütülmesi, projelerin yaratılması gerekmektedir.
3.KENTSEL YAŞAM KALİTESİ POLİTİKALARI
Sakin şehir (Cittaslow) hareketinin odak noktalarından biri kentlerin günümüzde
karşılaştığı krizlere karşı dirençlerini arttırmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilebilecek
projeler yerel yönetimlerin yaratıcılıklarına bağlıdır. Yaşam merkezlerinin
karşılaşabileceği krizleri örneklendirirsek; enerji yönetimi ve enerji tüketimini
azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşabilirliği çoğaltıp, içilebilir suyun
gereksiz kullanımını azaltmak, petrol bazlı ürünlerin kullanımını azaltmak, yerel
kompostlamayı teşvik etmek, verimli bitkiler dikmek (ceviz, elma, fındık, akça ağacı –
karbon emisyonu emen yerel bitkiler), yerel yiyecek üretimini teşvik etmek,
üretim/dağıtım zincirini kısaltabilmek için her ekonomik sektörde yerel üretimi teşvik
etmek, kentin kendine yeterliliğini göz önüne almak (kentin bağımlı olduğu
sistemlerden birinin durması sonucu alternatife sahip olup olmaması. Bu örneklerin
dışında bölgede yaşayan halkın kültürel kaynaşması, gelenek ve göreneklerin
paylaşılması, karşılıklı sevgi ve saygı krizlere karşı direnci olumlu anlamda
etkilemektedir. Ulaşım sisteminin bir arıza sonucu birkaç gün durmasının kentin
geneline olan etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalar gibi) konular verilebilir.
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Sandıklı ilçesinde yapılan çalışmalar halkın istekleri göz önüne alınarak
gerçekleştirildiği için dirençle karşılaşılması söz konusu değildir. Herhangi bir kriz
durumuyla karşılaşıldığında çözümlerin tartışılması, halkın düşüncelerinin
değerlendirilmesi, halkın çözüm sürecinde aktif katılımının sağlanması çok önemlidir.
Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin
artırılması amacıyla sokak mobilyaları, turizm levhaları, kentsel peyzaj ve korunma
programları ilçede şu anda uygulanamamaktadır. Ama kente ait değerlerin
iyileştirilmesi için proje çerçevesinde konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Verimli
bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi ve/veya
oluşturulması için öncelik Akdağ’ın meyve ağaçlarıyla ağaçlandırılması ön plandadır.
İlçe merkezinde sosyal yeşil alanların az olduğu ancak bu konuda çalışmaların devam
ettiği, proje aşamasında bir çok yeşil alan planlaması olduğu görülmektedir. Yeşil
alanların genişletilmesi kapsamında Yunus Emre park alanı, Cumhuriyet parkı ve Hisar
parkı örnek çalışmalar arasındadır. İlçe merkezine bağlı köylere dikim zamanı dikkate
alınarak meyve ağacı fidesi dağıtımları kaymakamlık tarafından yapılmaktadır. Kentsel
yaşanabilirliğin arttırılması amacıyla ilçede çalışmalar yürütülmektedir. İşe gidiş ve
çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunu azaltmak, okulların ve kamu kurumlarının mesai
saatlerine uygun düzenlemeler yapmak gerekebilmektedir. Özellikle otopark sorununun
çözülmesi için kent meydanı projesi kapsamında yer altı otopark projesi de yer
almaktadır. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması amacıyla meclis
kararlarına ve halkın istekleri göz önüne alınmaktadır. Yaşanabilirliğin bir başka kriteri
olan iş yerlerinde kreş açılması yerine okul öncesi çocukların eğitimi Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında verilmektedir. Bu kurumlardaki kapasite okul
öncesi dönemi çocukları için yeterli bir sayıda olduğundan ayrıca işyerlerinde kreş
açılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Sürdürülebilir mimari için belediye tarafından
özellikle yeni yapılaşma konusunda modern mimari açısından verilen izinlere dikkat
edilmektedir. Modern mimarinin yanı sıra geleneksel mimari yapının korunması için
çalışmalar yürütülmektedir. İlçenin Hisar mahallesindeki evler geleneksel mimariye
uygun yapıdakiler dernek imkanlarıyla restore edilerek kültür evlerine dönüştürülmekte
ve bu bölge sit alanı olarak halkın hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca bu bölgedeki
restorasyon çalışmaları sürdürülerek yaklaşık 1-1,5 saat sürebilecek şehir içi görsel bir
tur planlanmaktadır. Restore edilecek yöresel evler çeşitli turistik ürün üreten
işletmelere dönüştürülerek gelir getirmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda derneğin
katkılarının çok yoğun olduğu görülmektedir. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
mevzuat ve kanunlar çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır. Merkezde
vatandaşlara yönelik bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanılarak interaktif
hizmetlerin gelişimi daha yavaş gerçekleştirilirken; Hüdai kaplıca bölgesinde kablosuz
internetten başlayarak hizmetler daha hızlı bir gelişim süreci yaşamaktadır. Yerel
ürünlerin ticari anlamda satışı organik pazarlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. İlçede üç
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farklı yerel ürünlerin satıldığı Pazar kurulmaktadır. Buradaki sıkıntı pazar alanlarının
sabit olmayıp, belirli günlerde faaliyet göstermesidir. Kurulan zahire pazarı ticaret
borsasının denetimi altındadır. Sandıklının yolların geçiş noktasında bulunmasından
dolayı karayolu kavşak noktasında yöresel ürünlerin satılabileceği bir pazar projesi
düşünce aşamasındadır. Merkezde yer alan geleneksel meslek erbaplarının korunması,
ticarette kolaylıklar yaratılarak değerlerinin arttırılması için bu tip kasap, fırın, bakkal
vb. dükkanların desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ilçeye özgü lokumcu, leblebici,
haşhaş üreticileri, haşhaş ezme atölyeleri ve aynı zamanda coğrafik işaretlemede de
kullanılabilecek Camii alemi yapan zanaatkarların da desteklenmesi ve korunması
zorunludur. Kentsel yaşam kalite politikaları arasında yer alan ancak Sandıklı’da
üzerinde çok fazla inceleme yapılmayan kriterler; gürültü, elektrik sistemleri vb.
kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması, bilgisayar bağlantısıyla evden çalışma, kişisel ve
kamusal sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşvik edilmesi, sosyal altyapıyı
desteklemek, kent içindeki yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi, yeşil
alanlarda kullanılan beton miktarının metreküp olarak hesaplanması gibi kriterlere de
uygun hareket edilmesi ve belirtilen konularda çalışmaların yürütülmesi, projelerin
yaratılması gerekmektedir.
4.TARIMSAL, TURİSTİK, ESNAF
POLİTİKALAR

VE SANATKÂRLARA DAİR

İç Anadolu Bölgesinde, bereketli topraklar üzerinde yer alan Sandıklı’da
agroekolojinin geliştirilmesi sürdürülebilirlik açısından zorunludur. Agroekoloji,
tarımda ekolojik prensiplerin uygulanmasıdır. Burada asıl amaç kimyasal ürünlere ve
fosil yakıtlara mümkün olduğunca az bağımlı bir sistem oluşturulmasıdır. Yerel
ürünlerin sertifikalandırılması hal müdürlükleri tarafından patates ve domateste satış
öncesi gerçekleştirilmektedir. Tarımda bu kuralların uygulanması su ve enerji
ihtiyaçlarında tasarrufu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin
kullanılması sektördeki geliri de arttırdığı bilinmektedir. Tarım sektöründe yapılan
yanlışlıklar nedeniyle çevre kirliliği, biyoçeşitliliğin kaybı ve toprağın fakirleşmesi
gözlenmektedir. Agroekoloji çalışmalarının ilçe tarım müdürlüğü ile ortaklaşa
projelerle desteklenmesi süreci hızlandıracaktır. El yapımı, etiketli veya markalı
esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması amacıyla ilçede faaliyet gösteren saraçlar,
semerciler, keçeciler, bakırcılar, camii alemi yapan zanaatkarların desteklenmesi
önemlidir. Ayrıca bu meslek dallarının gelecek nesillere aktarılabilmesi ve yok
olmamaları için projeler yaratılması ve gelecekte bu mesleklerin cazip hale getirilerek
seçilmesi için çalışmalar yapılması zorunludur. Stresli şehir yaşamından bunalan, yoğun
iş yaşamından sıkılan bireylere kırsal bölgelerde yaşamanın değerinin uygulamalarla
öğretilmesi gerekir. Kırsal bölgede yaşamlarını sürdüren halkın hizmetlere erişiminin
arttırılması, yaşamların kolaylaştırılması bölgelerin değer kazanmasına neden olacaktır.
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Kırsal bölgede yaşayanların yol, su, elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı, cami,
sağlık ocakları, oyun parkları, alanlar, sosyal imkânlara erişim yaşamı
kolaylaştıracaktır. Kamuya ait restoranlarda özellikle okul kantinleri ve aş evleri vb.
kurumlarda organik ürünlerin kullanılması önemli politikalar arasındadır. Okul
kantinlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından organik ürünler açısından da denetlenebilmesi
yasalar tarafından zorunlu hale getirilmesi organik ürünlerin kullanımını
yaygınlaştıracaktır. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi
ve mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılması damak tadının erken yaşta
oluşturulması açısından önemlidir. Yerel tatların kaybolmaması ve gelecek nesillere
aktarılabilmesi için yöresel yemek yarışmaları tat eğitimini olumlu etkilemektedir.
Küçük yaşlarda okulda da tat eğitimine yönelik gerek teorik gerekse uygulamalı dersler
öğrenciler tarafından keyifle takip edilebilecek konular arasında yer alabilir. Sadece
küçük yaşlarda değil üniversitede turizm ve aşçılık bölümleri ile tat eğitimi devam
ettirilmelidir. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin en yoğun olarak yaren kültürü
ile yaşatıldığı görülmektedir. Yâren: İnsan yetiştirme; insanı hayata hazırlama;
toplumsal düzeni ve güvenliği sağlama; halk müziği, halk mutfağı, halk tiyatrosu, halk
edebiyatı gibi ulusal kültür değerlerini yaşatma ve yeni kuşaklara aktarma görevlerini
yüzyıllardır yerine getirmiş bir toplumsal kurumdur. Otel kapasitesinin bölgede bulunan
termal kaynaklar nedeniyle; her iki yerel yönetici tarafından yeterli olarak
değerlendirilmektedir. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması yine yöneticilerin
ortak görüşüdür. Sadece GDO değil, tarımda orijinal tohumlara ulaşılarak
yaygınlaştırılması gelecek nesiller açısından ve tarım için zorunlu bir durum olarak
düzenlenmelidir. Tarım için kullanılan alanların imara açılması Sandıklı’da çok sık
rastlanılan bir durum değildir. Mecbur kalınmadıkça birinci derecede tarım alanları
imara açılmamaktadır. Yalnızca zorunlu durumlarda, özellikle yol genişletme
çalışmalarında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra izin verilebilmektedir.
5. MİSAFİRLİK, FARKINDALIK VE EĞİTİM İÇİN PLANLAR
Sandıklı’yı ziyaret edenlere yönelik karşılama ve tanıtım görevlilerinin istihdam
edilmesi, bu konuda çalışanların alanlarında uzman olması kaliteyi arttıracaktır. Ayrıca
tanıtım ofisleri, yönlendirme levhaları ve teknolojik gelişmelerden faydalanılması iyi
karşılama olarak olumlu etki yaratacaktır. İlçedeki meslek yüksekokulu ile işbirliğine
gidilerek özellikle seyahat bölümünde eğitim alan öğrencilerden destek sağlanabilir.
Ayrıca bölgede bir turizm bilgilendirme ofisi açılması için alt yapı çalışmaları
başlatılabilir. Geleneksel örf ve adetlere göre yerel halkın misafirperverliği yadsınamaz
bir gerçektir. Yerel esnafa da farkındalıklarını arttırmak adına eğitim desteği
sağlanabilir, ayrıca fiyatların ve tarifelerin açık bir şekilde sergilenmesi konuklarla
esnaf arasındaki güven duygusunu arttıracaktır. Rehberler karşılıklı alışverişlerde hem
konuklara hem de esnafa yardımcı olabilirler. Önemli yönetimsel kararlara tabandan
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tavana katılım sürecini sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesine belediye
meclislerini örnek olarak gösterilebilir. Belediye meclisinin halkla iç içe olması
kararlarda halkında görüşlerine önem verilmesi yönetim kararlarını doğrudan
etkileyebilmektedir. Yerel halka özellikle obezite, diyabet vb. sorunlara yönelik sağlık
eğitimlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ile ortak projeler
düzenlenerek halkı bilinçlendirmek, sporu desteklemek ve fast-food yiyeceklere dikkat
çekmek yerel yönetimlerin görevleri arasında sayılabilir. Misafirlik, farkındalık ve
eğitim için planlar çerçevesinde yapılması gerekenler arasında, basılı olarak veya
internet sayfalarında yavaş güzergâhlarının belirlenmesi ve yayınlanması, eğitimciler,
yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim görmesi, yöre
halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek, Cittaslow
üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığının desteklenmesi, Cittaslow
kampanyalarının desteklenmesi, Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli
kağıt üzerinde kullanımı sayılabilir.
6. SOSYAL UYUM
Azınlıkların toplum içerisinde belirgin bir ayrımcılıkla karşılaşmadıkları
gözlenmektedir. Farklı etnik kökene sahip insanların yerel halkla kaynaştığını, kültürel
paylaşımların yaşandığı karşılıklı etkileşim olduğu görülmektedir. Ayrıca azınlıkların
yaşamlarını sürdürdükleri mahallelerde kilometre başına diğer mahallerle
kıyaslandığında fazla sayıda kişi düşmediği ifade edilebilmektedir. Genç neslin
istihdam durumu incelendiğinde; otelcilik sektörü, seracılık, tarım alanları ve sanayi
alanında yatırımların artırılma çabalarıyla çözülmektedir. Yoksulluk belediyenin ve
kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından çözüm aranan konuları
arasında yer almaktadır. Engelli kişilerin entegrasyonu, çocuk bakımının desteklenmesi,
farklı kültürlerin entegrasyonu, politikaya katılım yine sosyal uyum kapsamında
değerlendirilmesi gereken kriterler arasında yer almaktadır. Belediyenin kamu konut
yatırımı konusunda 2000 konut kapasiteli, üçüncü etap Toki projesinin uygulanmasına
başlanacaktır.
7. ORTAKLIKLAR
Ortaklıklar kapsamında; Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek, doğal
ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek, eşleştirme
projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood
felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapma
politikaları yer almaktadır.
SONUÇ
Sürdürülebilir kentleşmeye farklı bir bakış açısı olarak önerilen Cittaslow (Sakin
şehir) yaklaşımı için gerekli olan koşullar ile sürdürülebilir kentleşme ilke ve
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göstergeleri benzerlik göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi,
hava, su, gürültü, görüntü kirliliklerine verilen önem, yaşam kalitesinin geliştirilmesi,
biyoçeşitlilik vb. göstergeler sadece gelecek açısından değil, günümüz açısından da
dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.
Yaşam kalitesi, sakinlik ve yerel kimliği koruma destinasyonlar da marka
yaratma da, rekabet avantajında belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca
turistler için cazibe arttırıcı çekicilik unsurlarındandır. Yeni bir kentsel yaşam politikası
yaratmak, yerel kalkınmayı desteklemek sürdürülebilirlik kavramını da olumlu
etkilemektedir. Tüm bu özellikleri içeren Cittaslow (Sakin şehir) hareketi, Slow (sakin)
turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Slow turizm yerel kültüre, tarihe ve çevreye
saygılı, yerel halka değer veren, insan ilişkilerine önem gösteren bir turizm şeklidir.
Keşfetme, öğrenme, paylaşmanın temel politikalar olduğu, klasik tatil deneyimini
kaliteli deneyime dönüştürmeyi hedefleyen bir sistem, bir yerel kalkınma modelidir.
Bir bölgenin Cittaslow olabilmesi için temel kriter olan, şehir nüfusunun
50.000’in altında olması şartını sağlayan Sandıklı’nın, yerine getirmesi gerekli olan
kriterlerin başında “çevre”nin önemli bir yer tuttuğunu, hatta kriterlerin birincisinin
“çevre politikaları” olduğu görülmektedir. Dünyanın bir miras değil, emanet olduğu
düşüncesinden hareketle, çevre ile kalkınma arasında bir denge oluşturulması, yaşam
kalitesini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent yaklaşımlarının gelecekte daha fazla
değer kazanacak olması kaçınılmazdır.
Diğer kriterler arasında altyapı, kentsel yaşam kalitesi, tarımsal, turistik, esnaf ve
sanatlârlara dair politikalar, misafirlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum
kriterlerinin de yerine getirilmesi gerekir. Gürültü kirliliğini ve trafiği kesmek, yeşil
alanları ve yaya bölgelerini arttırmak, yerel üretim yapan çiftçilerle bu ürünleri satan
dükkân ve lokantaları desteklemek gibi birçok ölçütü yerine getirmek gerekmektedir.
Bildirideki ölçütlere uymak, çevre politikalarında, altyapıda, kent dokusunda, kentteki
bütün üretim alanlarında şeffaflık ve kaliteyi korumak ve sürdürülebilir kılmak şart
koşulmuştur.
Sakin şehirlerin felsefesi, her kentin kendine özgü olduğu ve her türlü sorununda
yerel çözümlerle düzeltilebileceğini göz önüne alan görüşle birlikte kentlerin kültürel
çeşitliliğinin korunmasını savunur. Bu nedenle incelediğimiz Sandıklı örneğinde de
kent koruma ve tasarım rehberleri ile kentlerin kendi dokuları ve karakterleri koruma
altına alınması, doğal koşulların, geleneklerin, yöresel tatların korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılması özel bir çaba gerektirmektedir.
Sandıklı’da Cittaslow (Sakin şehir) kriterlerinin yerine getirilmesi için; bölgenin
koruma ve geliştirilmesine yönelik çevre politikalarının uygulanması, fonksiyonel bir
altyapı politikasının geliştirilmesi, çevreye saygılı teknolojilerin kullanılması, genetiği
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değiştirilmiş (GDO) ürünler yerine geleneksel üretimin teşvik edilmesi, organik
pazarların arttırılması, şehir kaynaklarını bilinçli kullanımı, tat eğitimleri ile damak
tatlarının korunması, misafirperverlik ve farkındalık eğitimleri ile Sakin şehir de yaşama
bilincinin oluşturulması gerekir.
Son olarak; Cittaslow (Sakin şehir) kavramının bir sonuç değil süreç olduğunun
unutulmaması gerekir. Cittaslow (Sakin şehir) kriterlerinin yerine getirilmesi kadar,
yerleşim yerlerinin sürekli bir gelişim içerisinde olması hedeflenmelidir. Bu gelişmenin
sürekliliğinin sağlanması ise ancak yerel halk ve yerel yöneticilerin kalite yolculuğunda
birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Cittaslow (Sakin şehir) modeli yaşam
merkezleri için marka yaratmada, sürdürülebilir ekonomik kalkınmada, yerel kültürleri,
değerleri korumada ve geliştirme de alternatif bir yaklaşım olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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TERMAL TURİZMDE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA
MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ÖNEMİ VE SANDIKLI ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr.Koray GÜRPINAR
Sandıklı Meslek Yüksekokulu
Tuncer CAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yükseklisans

ÖZET
Müşteri, işletmelerin mallarını ve hizmetlerini alan veya kullanan kişi yada işletmelerdir.
Müşteri ilişkileri de satış öncesinden başlayıp satış bittikten sonra devam eden bir süreçtir.
Müşteri ilişkileri yönetimi bu süreci ne oranda başarılı şekilde yürütürse işletmenin karlılığı
artar maliyetleri azalır. Müşteri ilişkileri yönetiminde yöneticiler müşterilere sundukları
hizmetleri farklılaştırarak, onları daha iyi tanımaya çalışıp özel ürünler sunarak zaman
zaman onları ödüllendirerek, onların şikayetlerine çözüm arayarak başarılı olma yoluna
gidilmelidir.
Müşteri şikayetleri müşterinin işletmeyle olan ilişkisini devam ettireceğini göstermektedir.
Şikayetlerle müşteri arasındaki iletişim sağlanır. Şikayet olmazsa sorun başlamış olur.
Şikayetlerin doğru algılanıp çözülmesi işletmelerin imajını korumasını, diğer müşterilere
olumlu mesajlar göndermeyi sağlar. İşletme kalitesi algısında önemli yararlar sunar.
Araştırmanın amacı Sandıklı Termal Turizm Bölgesinde bulunan otellerin müşteri ilişkileri
yönetimi, müşteri şikayet yönetimi uygulamaları, şikayet toplama, bunları değerlendirme
yöntemleri ve müşteri memnuniyetine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada veriler Sandıklı Termal Turizm bölgesinde bulunan otellerin yöneticileriyle
yapılan mülakatlarla toplanıp analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini Sandıklı Termal
Turizm Bölgesinde bulunan 2 tane 5 yıldızlı termal otel ve 1 tane 3 yıldızlı termal otel
oluşturmuştur. Şikayet yönetimine olan yaklaşımları bu çalışmanın inceleme konusunu
oluşturmuştur. Çalışmada şu konular yer almıştır; müşteri, müşteri ilişkileri, şikayet
yönetiminin işletmelere sağladığı faydalar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri, Müşteri İlişkileri, Şikayet, Şikayet Yönetimi.
Keywords: Customer, CustomerRelation, Complaint, CustomerCommplaint Management

1.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE ŞİKAYET YÖNETİMİ
Şikayet; toplam kalite anlayışı ile öngörülen ürünlerin sürekli iyileştirilmesi için
bir geri bildirim, ürünün performansının artırılması için de bir araç ve işletme için
fırsattır. Çoğu işletme hatasız ürün üretmeyi ve hizmet vermeyi hedeflese de hataları,
yanlışlıkları veya problemleri tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle işletmeler
eksikleri, hataları ve başarısızlık sayılabilecek durumları sistematik olarak analiz ederek
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etkin bir şekilde çözmek ve uygulamak zorundadırlar. Şikayetler, işletmelerin eksik ve
hatalarını tespit edebilmeleri için önemli bir fırsat olarak ele alınmalıdır (Alabay, 2012,
s.139).
İşletme açısından bakıldığında şikayetler ürünün (mal ve hizmetlerin) hatalı
üretiminin bir sonucudur. Müşteri açısından bakıldığında ise, beklentilerinin
karşılanmamasının bir sonucudur. Diğer taraftan, işletmelerin amaçları, müşterilerin
beklentilerini karşılamak olduğu için, müşteri beklentilerinin tam olarak
karşılanamaması durumu yine işletmenin bir eksikliğinin bir sonucu olarak
algılanmalıdır (Alabay, 2012, s.138).
Müşteri şikâyetleri bir anlamda müşterinin işletmeye olan ilgisinin
göstergesidir.Şikâyetler var olduğu sürece iş ilişkisi devam edecektir. Ne tür iş yapılırsa
yapılsın yapılan işin, ilişkinin iyi yada kötü olması, önemli değildir. Eninde sonunda
müşteriler şikâyet edeceklerdir. Bu kaçınılmazdır. Önemli olan bu şikâyetleri bir geri
bildirim olarak kabul edip, gerekli düzeltmeleri yapmaktır. Aslında şikâyetler birtakım
sorunların olduğunun bir işaretidir.Eğer müşteriler hiç şikâyet etmiyorsa asıl o zaman
sorun vardır. Çünkü artık müşteri yoktur, kaybedilmiştir.Müşteri şikâyetleri ile ilgili
diğer bir önemli konu da şikâyetlerin bir buz dağının görünen kısmından çok, suyun
altındaki görünmeyen kısmıdır. Görünen kısım bildirilen şikâyetlerdir. Oysa asıl
şikâyetler, buz dağının suyun altında olan bildirilmeyen, kayıtlara geçmeyen kısmıdır.
Önemli olan bu şikâyetleri ortaya çıkarmak ve çözüm bulmaktır. Şikâyetlerin hepsini
kısa sürede gidermek bazen mümkün olmayabilir. Fakat şikâyetleri dinlemek ve onlara
kısa sürede cevap vermek en doğru yoldur(Baptista, C &Sliburyte, L. 2003:27-42’den
aktaran Yolaç, 2007, s.168).
Kotler (,2005, s.99) müşteri şikayetleri konusunda şöyle der ‘Müşteri
şikâyetlerine dikkat edin. Öfkeli bir müşterinin ününüze zarar verme gücünü asla hafife
almayın. Ün, yaratılması zor, kaybedilmesi kolay bir şeydir. IBM, şikâyetleri bir sevinç
kaynağı olarak kabul ediyor. Şikâyette bulunan tüketiciler şirketin en iyi dostlarıdır. Bir
şikâyet, şirketi, muhtemelen müşteri kaybına yol açan ve düzeltilebileceği umut edilen
bir sorun olduğu konusunda uyarır’. Müşteri şikayetlerinin etkin bir şekilde yönetimi
müşterileri elde tutmanın ve kazanmanın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
Şikayetler ile işletme ve müşterileri arasında farklı alanlarda iletişim kurulmuş
olmaktadır(Odabaşı, 2006, s.135-136’dan aktaran Kayabaşı 2010,s.27).
1.1. ŞİKAYET YÖNETİMİNİN AMACI
İşletmelerin, gelirlerini arttırmalarının; müşterilerinin belli aralıklarla işletmeye
gelmesinin, müşterilerinin kendi işletmelerinden daha sık ve daha çok alışveriş
yapmasının ardında, müşteri memnuniyeti veya tersten ifade ile müşterilerin şikayet
azaltılması ve etkin şikayet yönetimi yatmaktadır. İşletmelerin temel hedefi müşterilerin
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ürünü denemelerinin ardından memnun kalmalarını sağlamak olmalıdır. Ancak,
işletmelerin müşterilerini memnun etmek için yoğun çalışmalarına rağmen yine de
şikayet aldıklarında bu şikayetlerin doğru yönetilmesi de en az müşteri memnuniyetini
sağlamak kadar önemlidir. Memnuniyetsiz olan müşterilerin araştırmalara göre yaklaşık
%96’sı şikayet etmez ve bir çoğu işletmeyi terk etmeye kadar diğer yolları dener ( Barış,
2006:54-55’den aktaran Alabay ,2012, s.138). Etkin şikayet yönetimiyle mal ve hizmet
satışından memnun olmayan fakat bunu dile getiremeyen müşterilerinde bu
memnuniyetsizliklerini dile getirebilmelerine imkan tanınmalıdır. Şikâyet başvurularını
ele alıp o konuda çözümler üretilirken var olan fakat söylenemeyen sorunları da
görmeye çalışmalı işletmeye patron olarak değil müşteri olarak bakılmalıdır.
Şikayet yönetimi amaçlarını iki ayrı şekilde ele almak mümkündür (Hennig ve
Hansen, 2000:196’dan aktaran Alabay,2012, s.153).
Şikayet Yönetiminin İç Amaçları:Çalışanlarla ilgili amaçlardır. Çalışanların,
etkin şikayet yönetimiyle ilgili olarak bilgilendirilmelerini içerir. Çalışanlara, şikayet
yönetimi eğitimleri verilmesi ve bu amaçla motive edilmeleri suretiyle; işletme,
müşteri-yönlülük açısından işletme içerisinden emin olacaktır.
Şikayet Yönetiminin Dış Amaçları:Müşterilerin memnuniyetlerini, müşteri
ilişkilerinin sağlıklı olmasını ve müşteriyle pozitif bir şekilde konuşulmasını sağlar.
Müşteriden gelen şikayetlerden elde edilen bilgileri işletme için faydalı hale getirir.
İşletmenin imajının zarar görmesine engel olur.
1.2. ŞİKAYET YÖNETİMİ SÜRECİ
İşletmede tüketici şikayetlerinin ele alınması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi
sistemli bir şekilde ele alınmalıdır (Çeltek,2012,s.131).
Örgüt (Organizasyon) Analizi: Toplanan şikayet türlerine göre örgüt içinde kalite
geliştirmeye
ihtiyaç
olup
olmadığı,
varsa
neler
olduğunun
belirlenmesidir(Çeltek,2012,s.132).
Kalite Standartlarının Belirlenmesi: İşetme kültürü, müşteri beklentileri, tüketici
şikayetleri ve çalışan beklentilerinin analiz edilerek gerekli ve önemli kalite
standartlarının belirlenmesidir (Çeltek,2012,s.132).
Eğitim Yöntemlerinin Belirlenmesi: Şikayet yönetimi şansa bırakılmamalı,
amaçlı ve bilinçli bir süreç olarak uygulanmalıdır. Bunun için çalışanlara ve işletmeye
uygun eğitim teknikleri belirlenmelidir. Kalite eğitimine iş bilgisi yanında kişinin iç
huzurunu dengeleyecek, stres yönetimi, zaman yönetimi ayrıca ahlâk, temizlik, görgü
kuralları gibi eğitimler eklenmelidir. Eğitim yöntemleri şunlardır: Gözetimci
nezaretinde eğitim, koçluk, monitör (kılavuz) aracılığı ile, staj yoluyla eğitim, iş
değiştirme (Rotasyon), anlatım metodu, örnek olay (vaka) yöntemi, işletme oyunları
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yönetimi, rol oynama yöntemi, duyarlılık eğitimi, in-basket (beklenen sorunlar)
yöntemidir(Özçelik, 1999’dan aktaran Çeltek, 2012,s.132).
Şikayet Sisteminin Kurulması: Hedeflenen amaca ulaşabilmek için faaliyetlerin
belli bir sistem dahilinde düzenlenmesi gerekir. Bu amacın kalitesi sistemin kalitesine
bağlıdır(Özgüven,1997’den aktaran Çeltek, 2012,s.133).
1.3. ŞİKAYET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Bir işletme için şikâyet yönetimi; iki aşamalıdır. İlk aşama bireysel olarak
şikâyetin çözümü, ikincisi benzer sorunların bir daha ortaya çıkmaması için geri
bildirim yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Aksi halde, şikayet sonsuz bir döngü
haline geleceği için şikâyet yönetiminde ilerleme sağlanamayacak ve işletmenin
yaşamını sürdürmesini engelleyecektir(Alabay,2012,s.152).
Şikâyet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar iseaşağıdaki gibi
sıralanabilir(Bozgeyik,2005,s.137
 Müşterilerin şikâyetlerini bildirmesini kolaylaştırın ki müşteriler de sizin
gelişmenizi kolaylaştırsın,
 Şikâyetlere hızlı, nazik ve sağduyulu cevap verin, böylece müşteri bağlılığını
arttırırsınız,
 Şikâyetleri ilk bildirimde (1) daha sonra olacak ek bildirimlerin maliyetleri
arttırmasına engel olmak ve tasarruf etmek ve (2) müşteri güvenini sağlamak için çözün,
 Şikâyetlerin ele alınması için teknoloji kritik başarı faktörüdür,
 Müşteri servis pozisyonları için en iyileri istihdam edin veya kiralayın
1.4. ŞİKAYET YÖNETİMİ KANALLARI
Müşteri ve işletmenin karşılıklı ve paylaşıma dayalı şikayet toplama yöntemleri
ilişkiye dayalı ve teknolojiye dayalı yöntemlerdir. Şikayetlerin toplaması için öncelikle
tüketiciye şikayetinin değerlendirileceği konusunda güvence verilmelidir. Tüm
şikayetlerin hangi bölümler tarafından çözümleneceği belirlenmelidir. Şikayet toplama
yöntemleri ilişkiye dayalı ve teknolojiye dayalı yöntemler olarak ikiye
ayrılır(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek 2012,s.131).
1.4.1. İlişkiye Dayalı Şikayet Toplama Yöntemleri
 Şikayet Kutuları: Şikayet kutuları, turizm işletmeleri tarafından kullanılan en
kolay şikayet toplama yöntemidir. İşletmenin herhangi bir yerine şikayet kutusu konulur
ve müşterinin şikayet etmesi beklenir. Aynı zamanda, en ucuz şikayet toplama
yöntemidir. Fakat etkili kullanılması gerekir. Bu kutular vasıtasıyla şikayetini anlatan
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müşteriyle bire bir ilişki içine girilmelidir. Müşterinin evine dönerken şikayetini
belirtmesi olasılığına karşın şikayet formu isim, adres, telefon ve mail adresini
içermelidir(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek 2012,s.131).
 Personel: Genellikle turizm sektöründe şikayetin iletildiği yer otellerde
resepsiyon personelidir. Bundan dolayı personel tüketici şikayetlerinin çözülmesi,
gerekli birimlere bildirilmesi konusunda uyarılmalıdır. Şikayet dile getirilen personel
müşteri şikayetini dile getirdiği için teşekkür etmeli ve sorunu en kısa sürede
çözmelidir(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek 2012,s.131).
 Müşteri Anketleri:Otel odalarına, restorana koyulan anketlerle müşteri
memnuniyet düzeyleri ve şikayetleri ölçülmelidir(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek
2012,s.132).
1.4.2.Teknolojiye Dayalı Şikayet Toplama Yöntemleri
 Ücretsiz telefon hatları: Şikayetler konusunda
sağlar(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek 2012,s.132).

bilgi

edinilmesini

 Çağrı Merkezler: 7 gün 24 saat müşterinin hizmetinde olduğu müşterilerin
beklenti, ihtiyaç ve eğilimlerini takip ettiği çağrı merkezleri artık AB ülkelerindeki gibi
Türkiye’de de yerleşmiş bir satış sonrası hizmeti olarak verilmektedir.(Sarıyer,N.,
2003’den aktaran Çeltek 2012,s.132).
 Web Sitesi: İşletmenin tanıtıldığı web sitesinde şikayetlerin iletilebileceği
mail adresleri bulunmaktadır. Mail adresleri de şikayetlerin iletilebileceği başka bir
kanaldır. Ayrıca internette tartışma ortamları oluşturularak işletmenin hizmetinden
faydalananlar ile kullanmayanların bir araya gelmesi sağlanabilir. Dolayısıyla otelde
konaklayıp memnun ayrılan müşteri bu ortamlarda işletmeyi daha iyi
tanıtabilir(Sarıyer,N., 2003’den aktaran Çeltek 2012,s.132).
1.5. ŞİKAYET YÖNETİMİNİN YARARLARI
Şikayet yönetiminde, aynı sorun ile karşılaşan tüm müşterilere aynı çözümü
sunmak, işletme içi tutarlılığın artmasını sağlar. Tatmin olmamış müşteri şikayet
ettiğinde, şikayet doğru yönetilirse ve müşteri tatmin olursa, işletmeyle iş yapmaya
devam edebileceği anlamına gelmektedir. Çünkü tatmin olmamış müşteri şikayet
etmemişse; işletmeyi ya terk etmiştir ya da etmek üzere olduğu anlamına gelir.
Dolayısıyla, şikayet yönetimi, tatmin olmamasına rağmen işletmeyle ilişkilerini
sürdürmeyi düşünen müşterilerin elde tutulmasını sağlar. Bir işletmenin müşterilerini
elinde tutma oranının %20 iyileştirilmesi, kâr üzerindeki maliyetlerini %10 azaltması
etkisine sahiptir. Böylece doğru şikayet yönetimi, maliyetleri %10 azaltacaktır.
Tatminsiz bir müşterinin problemi ortalama 10 kişiye anlattığı, tatminsizliğin çok
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rahatsızlık vermesi halinde kişi sayısının ortalama 20 kişiye kadar çıktığı tespit
edilmiştir. Tatmin olmamış müşterinin işletmeye şikayetle dönmesi işletme için bir
fırsattır. Müşteri işletmelerden ne kadar memnun olursa, işletmeyi arkadaşlarına önerme
olasılığı o kadar artmaktadır. Ya da bunun tam tersi de geçerlidir, yani bir müşteri ne
kadar
çok
tatminsizlik
yaşarsa
o
kadar
çok
kişiye
deneyimini
anlatmaktadır(Barış,2006’dan aktaran Alabay, 2012,s.152).
Bir
işletmede
sistemli
şunlardır(Çeltek,2012,s.130).

bir

şikayet

yönetimin

faydaları

 Müşteri şikayetleriyle etkili bir şekilde ilgilenildiği ve müşterinin sorunu
çözüldüğü takdirde, müşterinin elde tutulma oranında büyük artış olacak, müşterinin
işletmenin aleyhine kötü reklam yapması önlenecek ve çalışanların işletmeye bağlılığı
ve performansı artacaktır.
 İşletmede verimliliğin, karlılığın artmasında etkilidir.
 Müşteri tatmini yüksek olur.
 Müşteri işletmeyi terk etmemesi sağlanır. Müşteri işletmenin ürünlerine karşı
olumlu tutum içerisinde olur.
 İşletmenin maliyetlerinde azalma sağlar.
 İşletmenin rekabet gücünün artması ve gelişimini sağlaması konusunda
faydalı olacaktır.
 Müşterinin satın alma sonrası eğilimleri ve davranışları öğrenilerek pazarlama
stratejilerine girdiler sağlanabilmektedir. Ürünün zayıf yönlerinin sayısını azaltmak ve
olumlu, güçlü özelliklerinin sayısını arttırmak genel amaç olabilmektedir. Şikayet
davranışının açık biçimde yapılmasını sağlayıcı çalışmalar, şikayet nedenlerini
belirlemede önemli bir strateji olarak kabul edilmektedir şikayetlere duyarlı olmak ve
gerekli düzenlemeleri yapmak üçüncü bir kesimin pahalı biçimde araya girmesini
önlemektedir.
Kulaktan
kulağa
iletişimin
etkisiyle
satışlar
artabilmektedir(Odabaşı,1998’den aktaran,Çeltek,2012,s.130).
 Müşteri şikayetleri kalite problemlerinin çözümü için de bir fırsattır. Müşteri
için etkili çözümler bulmak tatmin olmamış müşteriyi sadık müşteri haline dönüştürür
ve kalite sürecinin geliştirilmesinde işletmeye yardımcı olur. Bir işletmenin kalite
amaçları; tüketici isteklerine uygun ürünler sağlamak ve kalite maliyetini düşürmektir.
Pazarlamada ürünün kalitesinin değişmemesi tüketicilerin işletmeye güvenini arttırır.
Bu ise işletme açısından son derece önemli olan marka sadakatini
sağlar(Güreş,2004’den aktaran Çeltek,2012,s.131).
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1.5.1. İşletmelerin Şikayetleri Değerlendirme Tutumları
Şikâyet yönetimi satılan mal ya da sunulan hizmetin kusurunun düzeltilerek
müşteri memnuniyetsizliğinin giderilmesi suretiyle müşteri tatminini sağlamayı
öngörür (Altan ve Engin, 2004:11’den aktaran Alabay,2012,s.151). Ancak mal
sektöründe şikâyet yönetimi en temel haliyle, kusurlu malı değiştirmek veya iade almak
suretiyle çözülebilirken; özellikle temas düzeyi yüksek hizmetlerde, şikâyetleri
yönetmek o kadar da kolay olmamaktadır. Hizmetlerin bu anlamda bir telafisi çoğu defa
mümkün de değildir. Ayrıca, şikâyet yönetimi, müşterileri elde tutmanın ve sadık
müşterilere dönüştürmenin en etkili yollarından biridir. Müşterinin beklentilerinin
karşılanmaması tatminsizlik duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Beklenti düzeyini elde
edemeyen müşteri değişik yollarla mal ya da hizmeti üretene karşı şikayette bulunur.
Şikâyet yönetimi, şikâyetlerin işletme tarafından değerlendirilerek değere
dönüştürülmesini ifade eder(Barış,2006’dan aktaran Alabay,2012,s.151).
1.5.2. Şikayet Yönetiminin Kazanımları
Şikayetleri doğru yönetmek suretiyle işletmeler; sadık müşteri sayılarının
artması, marka ve imajının olumsuz etkilerden korunması, müşterilerin başkalarına
olumlu mesajlar iletmesi, müşteri zihnindeki kalite algısının artması, işletmenin toplam
gelirinin artması gibi bir çok kazanımlar da elde etmiş olacaklardır(Barış, 2006:1516’dan aktaran Alabay,2012,s.138).
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Bu çalışmayla Sandıklı’ da bulunan Termal Turizm otellerinin müşteri ilişkileri
yönetimi uygulamaları,müşteri şikayet yönetimi uygulamaları, şikayet toplama
kanalları, toplanan şikayetleri değerlendirme yöntemleri ve müşteri memnuniyetine
olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışmada veriler işletme yöneticileriyle yapılan mülâkatlarla toplanarak
analiz edilmiştir. Örneklem seçimi, verilerin toplanması ve verilerin toplanma süreci
hakkında bilgi verilmiştir.
3.1. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEM SEÇİMİ
Çalışmanın örneklemini Sandıklı’ da bulunan 2 tane 5 yıldızlı termal otel
işletmesi yönetimi ve 1 tane 3 yıldızlı termal otel işletmesi yönetimi oluşturmaktadır.
SANDIKLI TERMAL PARK HOTEL
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları mevkiinde 40000 m²’lik alan üzerine kurulmuştur.
Sandıklı’ya 6 km Afyonkarahisar’a 60 km uzaklıktadır. Sandıklı merkeze her saat
dolmuş bulunmaktadır.158 adet 28 m²normal oda (azami3 kişilik), 28 adet 45 m²aile
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odası (azami4 kişilik), 2 adet 60 m² kral dairesi(azami2 kişilik), 2 adet 28 m² engelli
odası (azami 3 kişilik) bulunmaktadır. Toplam 190 oda 574 yatak bulunmaktadır. 600
kişi kapasitesine sahip 3 adet farklı restaurant, 600 kişi kapasiteli kahvaltı salonu, 650
kişi kapasiteli balo salonu, pastane, snack ve havuz snack bar, teras kafeterya,lobi bar,
vitamin bar bulunmaktadır.
SAFRAN TERMAL OTEL
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları bölgesinde 45000 m² alan üzerine
kurulmuştur.Tesisde 2 adet king süit, 16 adet corner süit, 10 adet familysuit, 175 adet
deluxw oda, 24 adet superior oda, 51 adet standart oda ve 14 adet engelli odası olup
toplam 352 oda 1154 yatak kapasitelidir. 750 kişi kapasiteli ana restaurant ve 70 kişi
kapasiteli concep ala carterestaurant bulunmaktadır.
GÜRSES TERMAL OTEL
Gürses termal otel 127 standart, 7 suit oda olmak üzere 300 yatak kapasitesi
bulunmaktadır. Ayrıca Küçük Termal Otelde 34 oda 68 yatak kapasitesine sahiptir.
3.2.VERİLERİN TOPLANMASI
25.01.2014 Cumartesi günü Sandıklı’ da bulunan Thermal Park Hotel Halkla
İlişkiler ve SPA müdürü Merve ÖZKALP, Safran ThermalResort operasyon müdürü
Doğuş AYDIN ve Gürses Termal Otel işletme müdürü Veli KARACA ile mülakat
yapılarak veriler toplanmıştır.
4.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada otel yöneticilerine mülakatta yöneltilen sorular şöyledir.
S.1.Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) yazılımı kullanıyor musunuz?
S.2.Sizin için misafir veya müşteri kavramının önemi nedir?
S.3.Müşteri memnuniyetini nasıl ölçüyorsunuz?
S.4.Bu memnuniyeti veya memnuniyetsizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
S.5.Müşteri şikayetlerini çözme noktasında yaptıklarınız nedir?
S.6.Müşteri şikayetleri değerlendirme formları var mı?
S.7.Müşteri şikayetlerinin sizin için önemi nedir?
S.8.Müşteri
kullanıyorsunuz?

şikayetleri

yönetiminde

internet

ortamını

hangi

derece

S.9.Müşteri şikayetlerini aldıktan sonra müşteriye geri bildirim yapılıyor mu? Ne
zaman yapılıyor?
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S.10Müşteri şikayetlerinin işletme hizmet kalitesine yarar sağladığını düşünüyor
musunuz?
S.11.En çok şikayeti ürün mü? Teknoloji mi? Personel mi? Alıyor?
S.12.Misafir lobide şikayetlerini bağırarak dile getirirse ne yaparsınız?
S.13.En çok şikayet hangi bölümden alınıyor?
S.14.Müşteri sadakati konusunda çabalarınız nelerdir?
S.15.Müşteri ilişkileri ve şikayet yönetimi konusunda personelinize eğitim
veriyor musunuz?
S.16.Kurumunuzun itibarına yönelik olarak yapmış olduğunuz çalışmalar
nelerdir?
5.ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ
Otel yöneticileriyle yapılan görüşmeden alınan cevaplar ve cevapların
değerlendirmeleri şöyledir.
S.1.Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) yazılımı kullanıyor musunuz?
MERVE ÖZKALP-Evet kendi programımız olan ATOS programını
kullanıyoruz. Halkla ilişkiler ve otel sistemiyle entegre şekildedir. İçinde, anketler,
şikayet formları ve kutuları bulunmaktadır.
Park Otel: Kendi programları olan Atos programını otel ve halkla ilişkilerle
entegre şekilde kullandıkları bundan nasıl yararlandıkları müşteri bilgilerinin ne oranda
takip edildiği belli olmamaktadır. Bu programda anket formu olduğu bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Müşteri
ilişkilerine
yönelik
olarak
bir
programda
yararlanılmamaktadır.
DOĞUŞ AYDIN -Bir program kullanmıyoruz. Müşteri kayıtlarımızdan
yararlanıyoruz. Ayrıca diğer firmaların veri tabanlarından bilgi almak yoluyla yeni
müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz. İnternette reklam, gazete reklamları, müşteri
tavsiyeleriyle yeni müşterilere ulaşıyoruz.
Safran Otel: Müşteri ilişkileri programı bulunmamaktadır.
VELİ KARACA -DİA muhasebe otel otomasyon sistemini kullanıyoruz. Bu
sistemden müşterilerin otele girme şekilleri, ve özel günlerine ulaşıyoruz. Özel
hizmetler sunuyoruz.
Gürses Otel: Dia muhasebe programından yararlanılmakta müşteri ilişkileri
programı bulunmamaktadır.
S.2.Sizin için misafir veya müşteri kavramının önemi nedir?
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M.Ö.-Otelimize gelenleri hiçbir zaman müşteri olarak görmüyoruz. Onları
misafir kabul ediyoruz. Kendi evlerindeki rahat ve konforu sağlamaya çalışıyoruz.
Müşteri odaklı hizmet sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizi Afyon bölgesindeki
diğer turizm alanlarında Termal su kalitemiz, çamur kalitemiz, doktor balık
uygulamalarımızdan dolayı tercih ediyorlar. Gelen müşterilerimize canlı müzik,
çocuklar için mini clup, bayram ve sömestrelerde destekleme mini clup, yaz
konseptinde spor aktiviteleri, tenis, futbol, voleybol, basketbol maçları düzenliyorlar.
Otelimizde piknik alanı var isteyen müşterilerimiz buralarda mangal yapabiliyorlar.
Akdağ, Yunus Emre ve Tapduk Emre türbesi,, kaplıca, Hisar gezileri düzenliyoruz.
Hayvanat bahçemiz var. Yazın daha faal oluyor. Hobi bahçemiz var, bizim buralara
ekmiş olduğumuz ürünlere müşteriler hem bakım yapıyor hem de topluyorlar.
Müşterilerimize biz satış pazarlama, ön büro halkla ilişkiler kanalıyla gerektiğinde grup
başkanlarıyla sıcak temasa geçerek yani yüz yüze görüşerek, telefon ve mail yoluyla
ulaşıyoruz. Müşterilerimizin çok büyük bir oranı devamlı müşterimiz durumundadır.
Geriye kalan müşterilerimiz de resmi ve özel organizasyonlarda otelimize gelmektedir.
Park Otel:Müşterinin önemli olduğu belirtilmekte otelde sunulan farklı
hizmetlerle onlara önem verdiklerini göstermiş olduklarını ifade edilmektedir.
D.A.-Müşteri bizim için çok önemlidir. Onların kendilerini evlerinde hissetmeleri
için çalışıyoruz. Müşterilerimize kendilerini rahat hissetmeleri için odalarımızda ve
otelimizin bütününde doğal termal kaynak suyu kullanıyoruz. Diğer otellerden farklı
olarak otelimizde villalarımızın olması burada kalacak müşterilerin kendi evlerindeki
yaşam düzeninde yeme içme alışkanlıklarını, bozmadan evde bulunan eşyaların olduğu,
villalarda kalabiliyorlar. Sömestr ve bayramlarda çocuklar için animasyonlar,
palyaçolar, oyunlar, filmler çocuk saati gibi etkinlikler düzenliyoruz.
Safran Otel: Müşteriye sunulan değişik konaklama çeşitleriyle ve yaşam
biçimlerini bozmadan tatil yapmalarına imkan tanıyarak önem verdiklerini
belirtmekteler.
V.K.-Farklı amaçlarla gelen sağlık ve tedavi, eğlence amaçlı gelen müşterilerimiz
bulunuyor. Müşteriler bizim için önemlidir. Müşterilerimiz. Bizi doğal havuz, doğal
termal, doğal saunamızın olmasından dolayı geliyorlar. Müşterilerimize reklamlarla
ulaşıyoruz. Otelimizin %80-90 genelde eski müşterilerden oluşmaktadır. Bunlar yılların
alışkanlıklarıyla gelen müşterilerimizdir. Müşterilerimize çay ve kek saatleri, her zaman
olan canlı müziklerimiz var. 50 yaş ve üstü gruptan oldukları için bu hizmetler olsun
başka bir şey istemiyorlar. Rahatlamak amacıyla geliyorlar. Bizde bunu sağlıyoruz.
Gürses Otel: Müşterilerin Otele sağlık, tedavi ve eğlence amaçlı gelen devamlı
müşteriler olduğu, onlara verilen hizmetlerle onlara önemli olduklarını, onlara reklam
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vasıtasıyla ulaştıklarını ve müşterinin önemi konusunda bu çalışmaları yaptıklarını
açıklamaktadırlar.
S.3.Müşteri memnuniyetini nasıl ölçüyorsunuz?
M.Ö.-Otel içi anket, otelimizin kayıtlı olduğu internet sitelerindeki yorumlar ve
anketler, gelen mailler mektuplarla alınıp değerlendirmeye tabii tutuyoruz.
Park Otel: Anket, internet sitesi yorumları, mail ile ölçüldüğü görülmektedir.
Müşterilerle yeterince vakit geçirerek, diyaloğa girerek, müşterilerin yöneticilere
ulaşılabilmesini kolaylaştırarak, birebir ilişkiye girerek onların öneri ve görüşleri
alınarak kendilerinin önemli olduğunu hissettiren çalışmalar yapılmalıdır.
D.A.- Odalarda, lobide ve muhtelif yerlerde anket formlarımız var 3 günlük veya
haftalık periyotlarla bunları alıp değerlendiriyoruz. Yapılması gerekenleri yapmaya
çalışıyoruz.
Safran Otel: Anketlerle toplanan bilgiler değerlendirilmektedir. Müşterilerle
yeterince vakit geçirerek, diyaloğa girerek, müşterilerin yöneticilere ulaşılabilmesini
kolaylaştırarak, birebir ilişkiyegirerek onlarınöneri ve görüşleri alınarak kendilerinin
önemli olduğunu hissettiren çalışmalar yapılmalıdır.
V.K.- Bire bir telefon görüşmeleri, anketler, odalardaki anket formlarıyla
alıyoruz. Bunları 3 gün içerisinde değerlendiriyoruz.
Gürses Otel:Anket ve telefon görüşmeleri yoluyla ölçüm yapıldığı görülmektedir.
Müşteri ile görüşmeler yapılmalı fikirleri alınmalıdır.
S.4.Bu memnuniyeti veya memnuniyetsizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
M.Ö.-Memnuniyetsizlikler ilgili departmanla görüşülüyor ve çözüm noktasında
çalışmalar yapılıyor. Memnuniyetleri otelin görülebilecek yerlerinde bulunan panolara
asıyoruz. Memnuniyetsizlikler otel yönetimiyle paylaşıyor ve müşteriye geri dönüş
yapıyoruz.
Park Otel: Memnuniyetsizliğin çözüm konusunda yapılan çalışmaların neler
olduğu bilgisine ulaşılmamıştır.Memnuniyetlerinoteldeki görülebilecek yerlerde
bulunması müşterilerin iyi niyet oluşturmasına yönelik çalışmalardır. Müşterinin
öncelikleri neler o konuda bilgi bulunmamaktadır.
D.A.- Otelin kuralı önemlidir. Otel kurallarına uymayan memnuniyetsizlikte
yapılacak bir şey yok. Müşterilerin istekleri çok değişik şekilde olabiliyor. Sistemsel bir
hatadan veya kalitesizlikten memnuniyetsizlik varsa değerlendirmeye alıp onu
gidermeye çalışıyoruz.
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Safran Otel: Otelin kuralları müşteri isteklerinin önüne geçebilmekte, otelin
hatası varsa bunlar düzeltildiği belirtilmektedir. Müşterinin isteklerinin neler olduğu
yönünde bir bilgi oluşturulmamıştır.
V.K.-Sorun o an çözülebiliyorsa, çözüme kavuşturuyoruz. O an çözemeyeceksek,
çözüme en kısa sürede ulaşılır. Memnuniyetlerin personelimiz sayesinde gerçekleştiğini
düşünerek personele yönelik akşam yemekleri, eğlenceler düzenleriz. Bu ay itibariyle
personelimize ayın personelini belirleyerek bir küçük altın vermeyi düşünüyoruz.
Gürses Otel: Müşterinin memnun kalmadığı ve kaldığı uygulamalar
belirtilmemektedir. Memnuniyette personel ödüllendirilmektedir. Personelin
motivasyonu açısından olumlu olarak görülmektedir.
S.5.Müşteri şikayetlerini çözme noktasında yaptıklarınız nedir?
M.Ö.- Yönetimle görüşürüm. İşletme veya genel müdür o kişiyle temasa geçer,
konaklamayı uzatmayı veya başka toleranslar sunulur. Bazıları bu durumu bilerek
konaklamayı bedavaya getirmeye çalışıyor. İndirimler öneririz. Müşteri oteldeyken
şikayet ettiyse müşteri içerdeyken çözmeye çalışıyoruz. Gerektiğinde özür diliyor,
onlara meyve tabağı, mesaj kağıdı, otel içinde kaynaklanan bir durumdan hasta olduysa
geçmiş olsun çiçeği gönderiyoruz. Ben bayan olmanın avantajı ile olayları olay
esnasında çözüyorum. Çünkü müşteriler bayana daha kibar davranıyorlar.
Park Otel: Şikayetleri çözüme kavuşturma yönünde halkla ilişkiler personeli
görev yapmakta işletme müdürü veya genel müdür olayın çözümüne dahil
olabilmektedir. Müşterinin kasti olarak şikayetçi olabileceği düşünülmektedir. Çözüm
sırasında yapılan davranışlar olan meyve tabağı gönderme, mesaj bırakma, geçmiş olsun
çiçeği gibi uygulamalar olumlu algılanabilecek uygulamalardır.
D.A.- Müşteri rahatsızlığının anında çözülmesinden mutlu oluyor. Bizde
imkanlar dahilinde anında çözmeye çalışıyoruz. O an çözemediğimiz veya
karşılayamadığımız sorunu not alarak çözmeye çalışıyoruz. Örneğin akşam sömestr
tatili olması nedeniyle çocuk havuzunda kullanılacak çocuk havuz bezi kalmamış. Bu
bezleri siparişlerini siparişlerini Antalya merkezimize verip oradan karşılayarak çözdük.
Safran Otel:Müşterinin şikayetinin çözümünden memnun olduğu buna karşın
şikayetlerin imkanlar dahilinde çözüldüğü belirtilmektedir. Müşterin şikayetinin
giderilmesi yönünde yapılan ekstra bir çalışma bulunmamaktadır. Havuz bezinin sıkıntı
oluşturması beklenmesi gereken bir olay olmalı ve önlem alınmalıydı.
V.K.- Müşterilerden gelen sorunların çözümünden sonra onlardan özür diler,
meyve sepeti göndeririz. Zaman alacak bir işse veya öneriyse çözüldüğünde veya
yapıldığında bilgi verip teşekkür ederiz.
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Gürses Otel: Çözümü konusunda yapılan uygulamalar belirtilmeyip sonrası
yapılan işlemlerden söz edilmektedir. Müşterilere meyve sepeti gönderme ve
çözümünden sonra özür dilenmesi ve bilgi verilmesi uygulamaları müşteriler tarafından
olumlu değerlendirilebilir.
S.6.Müşteri şikayetleri değerlendirme formları var mı?
M.Ö.-Otel içinde ve odalarda anket formları, halkla ilişkilerle yüz yüze görüşerek
veya arayarak, şikayetlerini bildiriyorlar. İnternet üzerinde formlar var. Şikayetleri
çözme noktasında halkla ilişkiler personeli olarak olayın çözümüne çalışıyoruz.
Park Otel: Otel içinde ve odalardaki anket formlarıyla ve halkla ilişkiler
aracılığıyla şikayet toplanmakta, ayrı bir şikayet formu bulundurulmamaktadır. Otelin
internet sitesinde de aynı anket yöntemiyle şikayet alınmaktadır. Halkla ilişkiler
personeli olarak şikayetlerin giderilmesine çalışılmaktadır.
D.A.- Anket formlarımız ve şikayet kutularımız var. Buralarda bilgi topluyoruz.
Müşteriler şikayetlerini anlık olarak halkla ilişkilerde bulunan personele de
bildirebilmektedir.
Safran Otel: Anket formu ve halkla ilişkiler birimi kanalıyla şikayetler
toplanmaktadır.
V.K.-Otelimizdeki odalarda ve lobide anket formları bulunduruyoruz. Müşteriler
şikayetlerini bire bir olarak da ilgili departmanlara bildirebiliyorlar. Her departman
çalışanı ve yöneticisi bir şikayet alma-çözme görevlisidir.
Gürses Otel: Otelde bulunan lobi ve odalarda bulunan anket formlarıyla şikayet
toplanmakta veya ilgili departmanlar tarafından şikayet alınarak çözülmeye
çalışılmaktadır. Ayrıca şikayetleri alan ve çözümünde görev alan bir birim
bulunmamaktadır.
S.7.Müşteri şikayetlerinin sizin için önemi nedir?
M.Ö.-Eksikliklerimizi görmek adına çok önemli, sıkıntılı olan durumu giderip
daha kaliteli bir hizmet sunmamıza yarımcı oluyor.
Park Otel: Şikayetin önemli olduğu belirtilmekte fakat şikayetlerin sonucunda
yapılan iyileştirmeler belirtilmemektedir. Şikayet gelmeyince bu durumun nasıl
algılandığına yönelik bir bilgiye ulaşılamamaktadır.
D.A.-Şikayetler sonucu kendimizi yenileyip eksikliklerimizi görüp gideriyoruz.
Safran Otel: Şikayetlerin gelmesi sonucu yapılan çözümler belirtilmemekte,
şikayetin sağladığı yararlar tam olarak açıklanmamaktadır.
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V.K.- Tesisin içindeki her türlü olumsuzluğu görmemiz mümkün değildir.
Müşteri sayesinde eksikliklerimizi görüyoruz.
Gürses Otel: Şikayetlerin gelmesi sonucu yapılan çözümler belirtilmemekte,
şikayetin sağladığı yararlar tam olarak açıklanmamaktadır.
S.8.Müşteri
kullanıyorsunuz?

şikayetleri

yönetiminde

internet

ortamını

hangi

derece

M.Ö.- Otelimizin kayıtlı olduğu sitelerde otel değerlendirme, puanlama ve
şikayet sitelerinden görüşlerini alabiliyoruz. Ayrıca otelimizin sitesi olan
www.sandikliparkhotel.comdan şikayetlerini ve görüşlerini bildirebiliyorlar.
Park Otel: Otel şikayet ve puanlama sitelerinden yararlanıldığı belirtilirken
günlük, haftalık, aylık, yıllık şikayet alma verileri bulunmamaktadır.
www.sandikliparkotel.comdan anket yoluyla şikayetler alınmakta, bunlara ait verilere
rastlanılmamaktadır.
D.A.-İnfo@safrantermal.comdan bize şikayetlerini bildiriyorlar.
Safran Otel:
rastlanılmamaktadır.

info@safrantermal.comdan

alınan

şikayetlerin

verilerine

V.K.- Evet internetten şikayetlerini info@gursesotel.comdan yapabiliyorlar.
Otelimizin kayıtlı olduğu sitelerde otel puanlama seviyemiz 8-9 civarındadır.
Gürses Otel: info@gursestermalotel.comdan alınan şikayetlerin verilerine
rastlanılmamaktadır.
S.9.Müşteri şikayetlerini aldıktan sonra müşteriye geri bildirim yapılıyor mu? Ne
zaman yapılıyor?
M.Ö.- Yapıyoruz. Anket ve şikayet konusu değerlendirilip geri bildirim
yapıyoruz. Ne yapıldığı veya yapılacağı konusunda bilgi veriyoruz.
Park Otel: Değerlendirme sırasında ve sonrasında bildirim yapıldığının
belirtilmesine karşılık yapılan geri dönüşlere ait bilgi bulunmamaktadır.
D.A.- O an çözdüysek çözüm sonucunu çözemediysek çözmek için uğraşıyoruz
şeklinde geri bildirim yapıyoruz. Müşteri otelden ayrıldıktan sonra şikayet geldiğinde
çözümü neticesinde arıyoruz.
Safran Otel: Şikayet alınıp değerlendirme sırasında ve sonrasında yapılan
bildirimlerin neler olduğu bilgisi mevcut değil.
V.K.- Müşteriye çözüm esnasında ve sonrasında geri bildirimde bulunuyoruz.
Gürses Otel: Hangi şikayetlerden sonra bilgi verildiği ve sayıları belli değil.
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S.10Müşteri şikayetlerinin işletme hizmet kalitesine yarar sağladığını düşünüyor
musunuz?
M.Ö.-Tabii ki daha iyi hizmet verebilmek adına yarar sağlar. Çalışanların
eksiklikleri varsa onları gidermeye, üründen şikayet varsa o ürünü gözden geçiririz.
Park Otel: Şikayet alan olayın neden kaynaklandığına yönelik iyileştirmeler
yapıldığı ifade edilmekte, somut veri bulunmamaktadır.
D.A.- Evet müşteri şikayetleri olumsuzluklara karşı bizi geliştiriyor.
Safran Otel: Şikayetlerin nelere katkı sağladığı açık değil.
V.K.- Yoğun olarak geçen sene mutfaktan şikayet aldık. Mutfak kadrosunu
değiştirerek hem memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırdık. Hem kalitemizde bir artış
oldu. Müşteri şikayetlerinin bize katkısı mutlaka oluyor.
Gürses Otel: Mutfaktan alınan şikayet neticesinde mutfak ekibinin değiştirilerek
iyileştirme sonrası şikayetlerin azaldığı yönünde bilgiye ulaşılmıştır.
S.11.En çok şikayeti ürün mü? Teknoloji mi? Personel mi? Alıyor?
M.Ö.-Fazla şikayet almıyoruz. Şu konuda fazla demek doğru değil. Köpük-kesemasaj uygulamamızdan ürün mü, personel mi, şikayet alıyor belli olmuyor.
Park Otel: Şikayet alınan konu olan köpük-kese-masaj uygulaması ile ilgili
bileşenleri hakkında müşterilere bilgilendirilmemektedir.
D.A.- SPA dan alıyoruz. Müşterilerin bilinçli olmamalarından dolayı şikayet
alıyoruz. Süreyi kısa buluyorlar. Uzun süre kalınması sakıncalar doğuruyor. Ayrıca SPA
da müşteriler birbirlerini şikayet ediyorlar. Burada ürün olarak nitelersek SPA dan
alıyoruz.
Safran Otel: Şikayet alınan
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

SPAkullanımı

konularında

müşterilerin

V.K.- Termal su konusunda alıyoruz. Suyun renginde, kokusundan olabiliyor. Bu
şikayetlerde müşterilerin suyun özelliğini bilmediğinden oluyor.
Gürses Otel:Termal suyun özellikleri otelde kalan müşterilerin büyük
çoğunluğunun devamlı müşterilerden olmasına rağmen bilinmediği, suyun özellikleri
hakkında bilgilendirilmelerine gerek duyulduğu görülmektedir..
S.12.Misafir lobide şikayetlerini bağırarak dile getirirse ne yaparsınız?
M.Ö.- Sakinleştirmeye çalışırım. Onu daha sakin bir ortama alırım. Oradan
uzaklaştırırım. Bazen bu gibi olaylarda müşterinin kasıtlı davrandığını düşünüyoruz.
Otelin prestijini bozmak ve değişik amaçları olabilir. Konu hakkında haklıysam ve
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müşteri bağırıp çağırmaya devam ediyorsa orada otelin haklı olduğunu savunur. Oteli
aklarım.
Park Otel: Müşterinin ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılması diğer müşteriler ve
otel açısından olumlu olarak değerlendirilmelidir. Müşterinin haksız olduğu düşünülse
bile müşteriye karşı otelin haklı olduğunu beyan etmek diğer müşterilerce olumsuz
yorumlanabilir.
D.A.- Sakinleştirmeye çalışırım. Daha sakin bir ortama alır, sorunlarını dinlerim
ve çözüm bulmaya çalışırım. Otele her türlü müşteri geliyor ve bazen böyle müşteriler
olabiliyor.
Safran Otel: Müşterinin rahat bir ortama alınarak çözüm bulmaya çalışmak
müşteriyi memnun edebilir. Böyle olaylarda müşteriye ön yargılı bakılması
olumsuzluklar arasındadır.
V.K.-Sakinleştirmeye çalışıyoruz. Sonra daha rahat bir ortama alıyor orada çay,
kahve içip olayı anlamaya çalışıyoruz. Çözüm noktasında çalışmalar yaparız.
Gürses Otel: Müşterinin sakinleştirilip, ondan sonra olayı anlamaya çalışmak
oteldeki diğer müşterileri rahatsız etmeden çözmek olumlu olarak görülmelidir.
S.13.En çok şikayet hangi bölümden alınıyor?
M.Ö.- Her departman işlerine özen gösterip çalıştığından fazla şikayet gelmiyor.
Bu durum şikayet gelmeyeceği anlamına gelmiyor.
Park Otel: Şikayet alınmadığı belirtilmektedir. Şikayet alınmama sebepleri
araştırılmalıdır.
D.A.- SPA bölümünden çok şikayet alıyoruz.
Safran Otel: SPA bölümünden alınan şikayetler konusunda iyileştirmeler
yapılmalıdır.
V.K.- Müşteriler genelde memnun bu oran %80-85 civarındadır. Ağırlıklı olarak
bir bölümden şikayet almıyoruz.
Gürses Otel: Müşterilerin %80-85 oranında memnun olduğu söylenmekte bu
oranın nasıl elde edildiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Şikayet alınmamasının
sebepleri araştırılmalı tespit edilmelidir.
S.14.Müşteri sadakati konusunda çabalarınız nelerdir?
M.Ö.- Mutfak gelen müşteri gruplarının yöresine yönelik yapılmaya çalışılıyor.
Odalarımızda balkon yoktu, balkon yapacağız. Oberkioz blokta odalara sıcak su
vermeye başlayacağız. Şu an yok. Çünkü biz müşterilerimizin odalarda tek
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kalmalarından dolayı sıcak sudan etkilenip rahatsızlanabilir ve bizim haberimiz olmaz
diye düşünmüştük ama böyle bir talep var. Engelli müşterilere yönelik olarak özel
sağlık, bakım ve tatil hizmetlerini özel veriyoruz. Oteldeki termal su ve çamur kullanımı
ile destekliyoruz. Fizik tedavi, hidroterapi, tens, infraruj hizmetleri veriliyor. Tuz
terapisi, ozon ve vücut ölçüm analizleri yapıyoruz. Doktor balık uygulaması yapıyoruz.
Park Otel: Müşterilerin taleplerinin değerlendirilmesi, olumlu fakat bu
çalışmaların daha kişisel olarak yapılandırılmasına yönelik çalışmalar mevcut değil.
Müşterinin neden burada olduğu bilinmemektedir.
D.A.- Müşterilere özel günlerinde doğum günü, evlilik yıldönümü gibi günlerde
mesajlar atıyoruz. Otelde müşteri odaklı çalışıyoruz. Daha iyi hizmet sunuyoruz.
Safran Otel: Müşterilere özel günlerinde mesajlar atılmasının yanında onların
işletmeye bağlılığını etkileyen nedenler üzerinde çalışmalar yapılar bunların ön plana
çıkarılması gerekmektedir.
V.K.-Müşterilerin özel günlerinde onlara mesajlar atıyoruz. Otelin indirim
dönemlerinden, kampanyalarından haberdar ediyoruz.
Gürses Otel: Mesajlar ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek satış çabası mı
sadakat oluşturmaya mı yönelik olarak yapılıyor ayırt edilememektedir.
S.15.Müşteri ilişkileri ve şikayet yönetimi konusunda personelinize eğitim
veriyor musunuz?
M.Ö.- İnternet üzerinden bulduğum yenilikleri ve uygulamaları çalışanlara
ulaştırıyorum. Tüm birimlere yönelik ve ön büro, halkla ilişkiler, kat hizmetleri v.s.
eğitim veriyoruz. Daha çokta yaşayarak, deneye deneye öğreniyoruz.
Park Otel: Profesyonel kuruluşlardan eğitim alınmamaktadır. Personele bu
konularda eğitim verilmesi otel ve personel açısından faydalı olacaktır. Yaşayarak
öğrenme zaman, karlılık, maliyet gibi bir çok unsuru olumsuz etkileyebilir.
D.A.- Genellikle eğitim iş başında yaşayarak öğreniyoruz. Her olayda bir şeyler
öğreniyoruz.
Safran Otel: Profesyonel kuruluşlardan eğitim alınmamaktadır. Personele bu
konularda eğitim verilmesi otel ve personel açısından faydalı olacaktır. Yaşayarak
öğrenme zaman, karlılık, maliyet gibi bir çok unsuru olumsuz etkileyebilir.
V.K.- Çalışan eğitimi konusunda planlama yapıyoruz. Bu konuda personelimize
eğitim vereceğiz. Toplantı yaparak, bire bir yaşayarak iş başında eğitim vermeyi
düşünüyoruz.
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Gürses Otel: Çalışanlara eğitim verilmesi konusunda planlama yapıldığının
olması, bu konuya önem verildiğini göstermektedir. Mevcut durumda yaşayarak
öğrenme yine çok maliyetli bir süreç olarak görülmelidir.
S.16.Kurumunuzun itibarına yönelik olarak yapmış olduğunuz çalışmalar
nelerdir?
M.Ö.- Her kesimden inanç ve değerlere saygılı, herkesin beklentilerine özen
gösteriyoruz. Bir siyasi görüş benimsemiyoruz. Otelimizde her gazeteden
bulundurmaya çalışıyoruz. Üyelikle verilen hizmetleri üye dışında başkasına
kullandırtmıyoruz. Kadın erkek beraber olan açık havuzlara tek erkek almıyoruz. İşe
giriş ve çıkış devri otelimizin çok düşük. Açıldığımız günden bu yana çalışan
personelimiz daha çok. Personelimizin ücretinden ve primlerinden kesinti yapmıyor
gününde veya gününden önce ödüyoruz. Ürün kalitesinden ödün vermiyoruz.
Park Otel: Otelin aynı personelle işe devam etmesi, üyeliklerin başkalarına
kullandırılmaması, personel ücretlerinin gününde yatıyor olduğunun belirtilmesi itibar
açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Havuza aile olmayanların dışında tek olarak
erkek alınmaması farklı şekillerde yorumlamaya sebep olabilir bu konunun tekrar ele
alınıp incelenmesi gerekebilir. Kurum itibarını korumaya yönelik olarak birim ve bu
birim yapması gereken işlere yönelik çalışma oluşturulmamıştır.
D.A.-İyi hizmet sunarak, tedarikçilerle uyumlu çalışarak, resmi kurumların
yöneticileriyle iyi ilişkiler geliştirerek onların organizasyonlarını otelimizde yapmasını
sağlıyoruz. Toplum yararına hizmetlerde bulunarak oluşturmaya çalışıyoruz.
Safran Otel: Tedarikçilerle uyum içinde çalışmak, toplum yararına hizmetler de
otel itibarının korunması ve oluşturulmasında önemli olabilmektedir. Toplum yararına
yapılan çalışmalar hakkında bilgi bulunmamaktadır. Resmi kurum yöneticileriyle iyi
ilişkiler geliştirerek müşteri edinmek mi itibar sağlamak mı konusu açıklanmamaktadır.
Kurum itibarına yönelik birim oluşmamıştır.
V.K.- Memnun müşteri bizim itibarımıza katkı yaptığını düşünüyoruz. Müşteri
odaklı çalışmayla itibarımızı koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için deneyimli ve
sürekli aynı personelle çalışmak bize katkı yapıyor.
Gürses Otel:kurum itibarının oluşmasında yarar sağlayacak bir birim
bulunmamaktadır.
6.SONUÇ VE ÖNERİLLER
Yapılan bu çalışma sonucunda otellerin müşteri ilişkileri yönetim programları
kullanmadıkları veri tabanlarının olmadığı tespit edilmiştir.. Bu noktadan hareketle
müşteri bilgileri sağlıklı bir şekilde oluşturulmamaktadır. Şikayetler kimlerin tarafından
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alınıp, çözecek personelin tam olarak kimler olduğu belirlenmemiştir. Müşteri
şikayetleri daha çok anketler yoluyla öğrenilmektedir. İnternetten müşterilerin şikayet
de bulunabilecekleri adres bulunmaktadır. Burada alınan şikayetlere ait veriler
bulunmamaktadır. Müşteri şikayetlerinin faydalı olabileceği düşünülmekte fakat bu
şikayetler sonucu bir otel, yapılan şikayet sebebiyle mutfak personelini yenileyerek
şikayetlerin sona erdiğini söylemektedir. Müşterilerin şikayet konusu olan SPA, termal
su, köpük-kese-masaj gibi uygulamalarda bu işlemlerin özellikleri hakkında bilgilerinin
eksikliğinin giderilmediği tespit edilmiştir. Müşteri sadakati oluşturulmasında yapılan
çalışmaların, ve kurum itibarı oluşturulması konularında bir program dahilinde
birimlerinin olmadığı görülmüştür Müşteri şikayetleri konusunda personelin eğitimi
için bir otel planlama yaptığını belirtmiştir. Diğer oteller yaşayarak öğrenmeyi tercih
ederek zaman, karlılık ve maliyet gibi unsurları olumsuz etkilemektedirler.
Görülen bu eksikliklere bağlı olarak müşteri ilişkileri programı kullanmaları ve
buradan kendi veri tabanlarını oluşturmaları önerilebilir. Müşteri şikayetlerini toplama
konusunda anketlerin ve internetin yanı sıra personelin ve yöneticilerin müşterilerle
daha fazla vakit geçirmesiyle, ücretsiz telefon hatlarıyla, çağrı merkezleri yoluyla da
toplanması sağlanmalıdır. Müşteri sadakati konusunda devamlı olarak gelen
müşterilerin olmasına neden geldiğine yönelik araştırmalar yapılarak onları buraya
çeken nedenler irdelenmelidir. Sadakati oluşturan etkinin kurumdan mı, personelden mi
olduğu belirlenmelidir.
Müşteri şikayet yönetiminin etkin kullanıldığı takdirde müşterinin elde tutulması
sağlanacak, işletme aleyhine kötü reklam yapılmasının önüne geçilecek, çalışanların
işletmeye bağlılığı artacaktır. Müşterinin işletmeyi terk etmesi önlenir, verimlilik ve
karlılık artacaktır. Maliyetler azalacaktır, rekabet gücü artar ve gelişimi sağlanır.
Şikayetleri doğru yönetmek sadık müşteri sayısında artış, marka imajının
olumsuzluklardan korunması sağlanır. Müşteriler başkalarına olumlu mesajlar iletirken
müşteri zihnindeki kalite algısında artış sağlanır. İşletme toplam gelirlerinde artış
sağlanması da kazanımlar arasındadır.
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ÖZET
Kongre Turizmi, günden güne artan toplantı ve kongrelerden ortaya çıkan bir turizm
türüdür. Tarih ve kültür hazinesi çok zengin olan Türkiye 2010 Yılında toplamda 160, 2011
yılında 159 uluslar arası kongreye ev sahipliği yapmıştır.
Ölü sezonda yoğunlaşmasından dolayı turizm mevsimini uzatıcı özelliği, üst gelir ve kültür
seviyesindeki gruplara hitap ettiği için bölgeye sağladığı ekonomik kazancın diğer turizm
çeşitlerinden yüksek olması, kentin ve bölgenin ulusal ve uluslararası pazarda etkin
tanıtımını sağlaması gibi özelliklerinden dolayı, kongre turizmi bölgeye hem birçok yarar
sağlamaktadır. Kongre turizmi, kongre katılımcıları ve eşlerinin boş zamanlarının
değerlendirilmesi faaliyetlerini de kapsamakta ve bu doğrultuda gelişen turizm hareketliliği,
kongrelerin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen kongre organizasyonlarının
düzenlendikleri ülkelere ve kentlere sağladığı sosyal ve ekonomik katkıları belirlemek ve
elde edilecek olan bulgulardan hareketle Sandıklı’nın kongre turizmi merkezi olarak
markalaşması açısından arz potansiyelini değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kongre, Kongre Turizmi

GİRİŞ
Turizm sektörü son yıllarda Türkiye’de ve Dünyada en hızlı en hızlı büyüyen ve
gelişen sektörler içerisinde yer almaktadır. 2010 yılında uluslararası seyahatler 910
milyon kişiye ulaşırken elde edilen turizm geliri de 919 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu seyahatlerin yaklaşık % 15’lik bölümü ise iş ve mesleki amaçlı
seyahatler olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ise 2013 yılını 34.9 milyon ziyaretçi ve 32.3
milyar dolarlık turizm geliri ile kapatarak (TÜRSAB Türkiye Kongre Turizmi Raporu,
2013) artık sadece kum, deniz, güneş değil tarih, kültür ve kongre turizmi ile büyümeye
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devam etmektedir. Bunlar içerisinde de son yıllarda kongre turizminin ön plana çıktığı
ve büyük gelişme gösterdiği görülmektedir. 10 yıl önce Türkiye’de 500 ve üstü kişiyi
bir araya getiren uluslararası ölçekte 80 kongre yapılırken, 2012’de bu rakam 179’a,
2013 yılında ise 196’ya ulaşmıştır. Bir başka deyişle, 10 yıllık dönemde büyük kongre
sayısında yüzde 254'lük artış yaşanmıştır ve Türkiye´nin kongre turizminden elde ettiği
gelir 2013’te 2,5 milyar doları aşmıştır (TÜRSAB Türkiye Kongre Turizmi Raporu,
2013).
Bölgede kongre turizmi ancak arz imkânlarının ve destekleyici cazibe
unsurlarının elverdiği ölçüde gelişebilir. Kongre merkezleri, kongre salonlarına, sahip
ve yüksek kapasiteli konaklama tesisleri, alt yapı-üst yapı ve ulaşım imkânları, iklimi,
coğrafi konumu kongre turizminin gelişmesi açısından önem arz etmektedir (Eryılmaz
ve Zengin, 2009: 61-91).
Bu çalışmanın ilk bölümünde kongre turizmi hakkında genel bilgiler verilerek,
gelişiminden ve etkilerinden bahsedilmiş, ikinci bölümünde ise termal turizmi açısından
marka kent olma yolunda ilerleyen Sandıklı’nın kongre turizmi arz imkânları
değerlendirilmiş ve Sandıklı’nın kongre ve toplantılardan maksimum faydalanabilmesi
için öneriler sunulmuştur.
1.KONGRE TURİZMİ
1.1. Kavram
Kavram her ne kadar kongre turizmi olarak isimlendirilse de, bu çalışmada sadece
kongreler değil, sempozyum, seminer, konferans ve iş toplantılarını kapsayan
organizasyonlar da ele alınacaktır. Latince ‘’congressus’’dan gelen ve ‘’buluşma’’,
‘’toplanma’’ anlamına gelen (Erdoğan, 2006:31) kongre; “yurt içi veya dışında aynı ya
da farklı meslek gruplarına sahip kişilerin fikir alışverişinde bulunmak ve tartışmak gibi
amaçlarla çağrılı olarak bir araya gelmeleridir” (Eryılmaz, 2011:2) şeklinde
tanımlanabilir.
Kongre turizmini ise şu şekilde tanımlayabiliriz: “Kişilerin daimi konakladıkları
veya çalıştıkları yerler dışında, uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek
kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacı ile bir araya gelmelerinden
ortaya çıkan seyahat, konaklama olayı ve ilişkilerinin tümüdür” (Erdoğan, 2006:31).
Kongre turizminin tanımı ile turizmin tanımı karşılaştırıldığında benzerlik hemen
göze çarpar. Ancak burada vurgulanan, asıl amacın kongre katılımı olduğudur. Yani
amaç tatil yapmak değil, kongre-toplantı düzenlemek, delege olarak katılmak ya da
kongreyi izlemektir. Bu faaliyetler yerine getirilirken bir yer değiştirme söz konusu
olduğundan turizm olayı ortaya çıkmaktadır (Aydın, 1997:14).
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Kongreye katılmak üzere dışarıdan gelen kongre delegesi konaklama, yemeiçme, alışveriş, eğlence gibi ihtiyaçlarını konaklama işletmelerinde veya bulunduğu
şehirlerde (destinasyonda) gerçekleştirdiği için aynı zamanda turist konumundadır.
Kısaca kongre turizmi ikili bir turizm türüdür. Turizm olayı kongrelerin tamamlayıcısı
durumundadır (Erdoğan, 2006:2).
Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği (ICCA) verilerine göre dünyada 2009
yılında toplam 8924 adet toplantı düzenlenmiş ve bu etkinliklere yaklaşık 5.2 milyon
katılımcı katılmıştır (www.ıccaworld.com). Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2010
yılında dünya genelindeki seyahatlerin % 15’ini iş ve mesleki amaçlı seyahatler
oluşturmuştur. Yine aynı birliğin 2011 yılı raporuna göre 759 uluslar arası kongre ile
Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada iken, 159 uluslar arası kongre ile Türkiye 23.
Sırada yer almıştır. Alternatif turizm türü olarak son yıllarda ülkemizde de önemi hızla
artan kongre turizmi açısından dünyaca ünlü kongre şehirleri arasında 113 kongre ile
İstanbul 9. Antalya ise 23 kongre 92. sırada yer almaktadır (ICCA 2011 Yılı Raporu).
Dünya’da kongre turizmi çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde yapılmaktadır. Son
yıllarda kongre turizmi turizm zenginliği fazla olan ülkelere doğru bir yönelme
göstermektedir. Kongre katılımcıları genel olarak kültür düzeyi ve gelir seviyesi yüksek
kesimlerden oluştuğu için kongreye katılımın yanı sıra bir tatil imkânı ve en azından bir
turistik kent ziyaret etme ve eğlenme şansını elde etmektedir. Bu itibarla, kongrenin
konusu kadar yapıldığı mekân ve mekânın yer aldığı kent de önem taşımaktadır (BAKA,
2012:6).
1.2. Özellikleri
Kongre turizmi, çok yönlü bir turizm türüdür ve klasik turizmden önemli birkaç
noktada ayrılmaktadır. Kongre turizminin dikkat çeken özellikleri aşağıdaki şekilde
sıralanabilir (Arslan, 2008:17):
- Kongreler yılın belli dönemlerinde yoğunluk göstermekte ve özellikle sezon dışı
dönemlerde yapıldıkları için otellerin doluluk oranlarını olumlu yönde etkileme
potansiyeline sahiptir.
- Kongre turizmi ve kongre otelciliği, teknik donanım ve diğer unsurlar açısından
güçlü bir altyapıya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle kongrelere yönelik düzenleme ve
faaliyetlerin, konusunda uzman olan işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
- Kongrelerin yapılabilmesi için gerekli olan toplantı binaları ve kongre
merkezleri gibi sabit yatırımlar yüksek maliyetli olup, genellikle devlet veya yerel
idarelerce gerçekleştirilmektedir.
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- Kongre turizmi, turizm sezonunun dışındaki dönemlerde düzenlendiği ve
turizmin çok çeşitli hizmetlerini kapsadığı için turizmin en fazla gelir sağlayan türü
olarak dikkat çekmektedir. Kongre turistlerinin harcamaları diğer turistlerin
harcamalarından birkaç kat fazladır.
- Kongre turizmi, simültane tercüme, özel programlar, davetiye hazırlama ve
dağıtımı, çeşitli transferler, otel rezervasyonları, medya ve delegelerin bir araya
getirilmesi, kongre binası ve merkezinin organize edilmesi, refakatçi ve eşler için tur
paketlerinin hazırlanması gibi detaylı ve profesyonel beceri gerektiren hazırlıkları
gerektirmektedir.
Uluslararası kongre düzenlemek, bir ülke için önemli bir tanıtım aracı olarak
kabul edilmektedir.
- Kongre turizminde başarı sağlamak için sadece ilgili kuruluşların değil,
toplumun tamamının destek vermesi ve değişik kesimler arasında etkin bir işbirliği
olması gerekmektedir.
- Kongre turizminde başarılı olabilmek için ulaşım, altyapı, konaklama, kongre
salonu ve imkânları, personel, güvenlik, yan hizmetler, çevre ve kültürel zenginlikler
konularında belirli bir kalite ve kapasitede olmak gerekmektedir.
1.3. Etkileri
Kongre turizminin etkileri diğer turizm çeşitlerine göre daha fazladır. Bunun
sebebi ise kongre turizmine katılan kişilerin gelir ve kültür seviyesinin normal turiste
oranla daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya turizm gelirlerinin %
30’unun kongre turizminden elde edilmesi ve bir kongre delegesinin ziyaret ettiği
herhangi bir ülkeye sağladığı girdinin normal turistin getirdiği gelirden üç kat daha fazla
olması, kongre turizminin tüm dünyada giderek en karlı turizm etkinliklerinden biri
olmasını sağlamıştır (Erdoğan, 2006:42).
Kongre
turizminin
(www.euractiv.com.tr):

değer

ve

kazanımlarını

şöyle

• Yüksek değerli toplam harcama
• Kişi başına yüksek harcama gücü
•Yerel-bölgesel iş imkânları, ticari gelişme
• Yerel -bölgesel sosyal ve ekonomik büyüme
• Yerel-bölgesel turizm ürünlerinin tanıtımı
• Yerel- ulusal ürün ve hizmetlerin tanıtımı
• Akademik, bilimsel gelişme, uluslararası iletişim ve bilgi ağı
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• Bilgi ve uzmanlık transferi, alışverişi
• Eğitim, akreditasyon
1.3.1. Ekonomik Etkileri
Kongrelerin düzenlendiği şehirlerde katılımcıların başta konaklama, yeme-içme,
ulaşım giderleri olmak üzere, eğlence, alışveriş, araç kiralama, şehir içi ulaşım gibi
ihtiyaçları ve hediyelik-hatıra eşyalar için yaptıkları harcamalar şehrin ekonomisine
önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca bu kişilerin yanlarında eşleri veya refakatçileri
ile destinasyona geldikleri dikkate alınırsa bu gelirler daha da çok artmaktadır.
Yapılan araştırmalar kongre organizasyonu içerisindeki harcamalarda en fazla
payın katılımcılara ait olduğunu göstermektedir. Katılımcı harcamaları içerisinde en
büyük payı, yaklaşık %50'sinden fazlası otel (konaklama) harcamaları oluşturmaktadır,
ikinci sırada restoran ve üçüncü sırada perakendeci mağazalarda (alış-veriş için) yapılan
harcamalar yer almaktadır. Bu gelirler, seyahat acentelerine ve otellere kâr sağlamakla
birlikte kongre düzenlenen şehre doğrudan gelir girmesine sebep olmaktadır (Davidson
ve Cope, 2003:14)
Kongre delegelerinin gelir düzeyleri genellikle yüksek ve masrafları kuruluşlarca
karşılandığından, harcama eğilimleri de yüksek olmaktadır. Bu tip ziyaretçilerin
yaklaşık dörtte biri eşleri ile seyahat etmekte ve kongre turlarına katılmaktadırlar
(Dallı,1996:1).
a) Döviz Kazandırıcı Etkisi
Kıyı turizminde kişi başına harcama 600-700 dolar düzeyinde iken bu rakamın
kongre turizminde 2 bin - 2 bin 500 dolar seviyesinde olması bu turizm türünün
cazibesini ortaya koymaktadır. 2013 yılında Türkiye'ye kongre, seminer ve fuar için
gelenlerin toplam sayısı 2.4 milyon olarak gerçekleşirken, kongre turizmi gelirlerinin
ise 2.5 milyar doları aştığı dikkat çekmektedir (TÜRSAB Türkiye Kongre Turizmi
Raporu, 2013).
Kongre harcamalarının diğer turist harcamalarından daha fazla olmasının
sebepleri şöyle açıklanabilir ( Aydın, 1997:32):
 Delegelerin gelir düzeyleri genellikle yüksektir
 Çoğunlukla delegelerin harcamaları kendileri tarafından değil, bağlı
bulundukları kuruluşlarca karşılanır.
 Söz konusu kuruluşlar bu harcamaları vergiden düşmesi nedeniyle daha rahat
para harcama eğilimindedirler.
 Delegeler kongre veya seminer bittikten sonra yöreyi daha iyi tanıyabilmek
amacıyla konaklama sürelerini 3–5 gün uzatma düşüncesindedirler.
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b) İstihdam Yaratıcı Etkisi
Turizm sektörü, emek yoğun üretim tekniğinin egemen olduğu bir sektör olarak
bilinmektedir. Bu nedenle, turistlerin yapmış oldukları tüketim harcamaları turizm
sektörüne doğrudan, bu sektöre girdi veren diğer sektörlere ise dolaylı istihdam
imkânları yaratmaktadır.
Delegenin ülkeye veya şehre ulaşımını sağlayan seyahat şirketlerinde, delegenin
konaklamasını sağlayan otellerde, yeme içme ihtiyacını karşıladığı restoranlarda,
eğlence merkezlerinde ve hediyelik eşya dükkânlarında çalışan kişiler de kongrelerin
dolaylı istihdam yönüdür (Aydın, 1997:35).
c) Turizmi Yoğun Sezon Dışına Taşıma Etkisi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turistik talep deniz-kum ve güneşe
yöneliktir ve dolayısıyla talep yaz mevsiminde yoğunluk kazanmaktadır. Kongreler
yılın belli dönemlerinde düzenleniyormuş gibi görülse de yılın bütün zamanlarında
düzenlenebilmektedir. Özellikle yoğun sezon dışı düzenlenmesi tercih edilen kongreler,
hem konaklama tesislerinin kapasite uygunluğu hem de fiyat avantajından
yararlanabilmektedirler.
Türkiye gibi turizm faaliyetlerini bütün bir yıla ve tüm bölgelere yayamamış
ülkelerdeki turizm işletmeleri için toplantı ve kongre turizmi önemli bir açığı kapatma
işlevi görmektedir (Yıldırgan,Zengin, Batman, 2005:116).
d) Gelir Yaratıcı Etkisi
Kongreler hazırlık aşamalarında ve kongreler süresince birçok farklı iş kolunu ve
bu alanda çalışanları etkilemektedir. Örneğin, içecek ve gıda maddeleri imalatçıları,
hediyelik eşya imalatçıları, oteller, taksi ve kiralık araba firmaları, lokantalar, barlar ve
eğlence yerleri, posta, telefon gibi haberleşme merkezleri, gümrük ve vergi yoluyla
devlet, elektrik, gaz ve su idareleri, kiraya verenler, seyahat acenteleri, ulusal hava,
deniz, demiryolları ve otobüs firmalarıdır (Dölalan, 2008:14).
1.3.2. Sosyo-Kültürel Etkileri
Turizm, temelini insan ve insan topluluklarının oluşturduğu sosyal bir olaydır.
Turistler ve ziyaretçiler başka yerlere giderek, oralarda yerli veya yabancı insanlarla ve
toplumlarla temas kurarak, farklı sosyal ilişkiler kurmaktadırlar. Turistler bir taraftan
gittikleri yerlerdeki insanlardan etkilenmekte, diğer taraftan da gittikleri yöredeki
insanları etkilemektedirler (Aymankuy, 2003:32).
Yöre halkının yabancı dil öğrenme isteği içerisine girmesi, giyim tarzında
değişiklikler yaratması, seyahat arzusu ve hırsı uyandırma, merak ve keşfetme arzusu
uyandırma, ev sahibi halkın delegelerin bilgi ve üslubundan faydalanması, kongre
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şehrinin tanıtımının yapılması, tarihi ve doğal mirasın korunması gibi turizmin genel
sosyo-kültürel etkileri kongre turizminde de konu olmaktadır.
Bütün bu etkilerinin yanında; kongre şehirlerinde alt ve üst yapı yatırımlarının
hız kazanması ile şehrin imajına katkı sağlaması, yeni tesis yatırımlarının gerçekleşmesi
gibi etkilerinin varlığı da göz ardı edilmemelidir.
2. Sandıklı’nın Kongre Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
Bir destinasyonu kongre turizmi açısından değerlendirebilmek için ulaşım, yerel
çekicilikler, doğal faktörler, konaklama ve kongre merkezi kapasiteleri gibi arz
durumunun incelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan çalışmamızda Sandıklı’nın coğrafi
konumu, ulaşım imkânları, çekicilikleri, konaklama imkânları analiz edilmiş ve kongre
ve toplantı imkânları ortaya konmuştur.
2.1. Coğrafi Konum
Afyonkarahisar iline bağlı ilçe olan Sandıklı, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu
bölümünde, Antalya-Ankara karayolu üzerinde yer alır. İlçe, doğusundaki Kumalar dağı
eteğinde kurulmuştur (www.sandikli.bel.tr). Topraklarını, doğuda aynı ilin Şuhut,
Güneyde Kızılören ve Dinar, Denizli ilinin Çivril, Uşak ilinin Sivaslı, aynı ilin Hocalar,
Kuzeyde ise Afyon'un Sincanlı ve merkez ilçeleri çevirir.
2.2. İklim
Sandıklı ilçesinin sıcak ve oldukça kurak yazları, soğuk kışları ile dikkat çeken
bir iklimi vardır. Bu iklimi oluşturan neden, Sandıklı'nın İç Batı Anadolu eşiğinde
olmasıdır. Sandıklı, Ege ve Akdeniz'e olan uzaklığı ile karasal iklime sahiptir. Ortalama
sıcaklık Ocak ayında -3, Temmuz ayında +23 derecedir.
2.3. Ulaşım İmkânları
Sandıklı, Türkiye’nin belli başlı büyük merkezlerine karayolu ile oldukça yakın
sayılabilecek bir mesafededir. Afyonkarahisar'a 61 km, İstanbul'a 515 km, Ankara'ya
317 km, İzmir'e 315 km, Antalya'ya 231 km, Bursa'ya 320 km mesafede olan ilçe bu
konumu ile ulaşım yönünden avantajlı bir noktadadır.
Isparta Süleyman Demirel Havaalanına ve Zafer Havaalanına yaklaşık 100 km.
mesafede bulunması havayolu ulaşımı açısından da şehri cazip kılmaktadır.
2.4. Doğal, Tarihi ve Kültürel Çekicilikler
Sandıklı’ya 9 km. uzaklıkta bulunan ve eskiden beri bilinen ve kullanılan,
Dünya’nın ve Türkiye’nin en meşhur çamur banyolarının bulunduğu tarihi bir kaplıca
olan ‘’Hüdai Kaplıcası’’ ilçenin en önemli çekiciliğidir.

428

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Döneminin ünlü Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre ve Hocası Taptuk
Emre’nin ilçede yaşamış olduğu bilinmekte ve ilçede bulunan Yunus Emre ve Tabtuk
Emre Türbelerini çok sayıda ziyaretçi ziyaret etmektedir (www.sanvak.org).
Asırlık çam ormanları, kayın ağaçları, ardıç ormanları, yılkı atları, geyikleri,
yabani keçileri ile diğer av hayvanları ile ayrı bir zenginliğe sahip, tabiatı ve eşi olmayan
kanyonlarıyla bir buzul yatağı gibi olan Akdağ, ilçeye kuş uçuşu 12 km. karayolu ile 34
km. mesafededir.
2.1.5. Konaklama İmkânları
Kongre şehri seçimini etkileyen unsurların başında şehrin konaklama imkânları
gelmektedir. Kongre şehirleri, turizmde konaklamada ana tema olan ‘’konuğun
kendisini evinde gibi hissettirmek’’ kuralına uyan her düzeyde ve büyüklükte
konaklama işletmesine sahip olmak zorundadır.
Bu bölümde Sandıklı’nın Afyonkarahisar’a yakınlığı da dikkate alınarak,
Afyonkarahisar’daki konaklama kapasitelerine de değinilmiştir.
Tablo-1: Afyonkarahisar İli Konaklama Tesisleri Kapasitesi
Tesis
Sayısı

Oda
Sayısı

Yatak Sayısı

Belediye İşletme Belgeli Konaklama
Tesisler

60

1338

3223

Termal Turizm Merkezlerindeki
Konaklama Tesisleri

41

2213

4958

Turizm İşletme Belgeli Konaklama
Tesisleri

14

2334

4925

Turizm Yatırım Belgeli konaklama
Tesisleri

15

3773

9100

Toplam

130

9685

22206

Tesis Tipi

Kaynak: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Envanteri, 2013

Özellikle termal turizm odaklı konaklama tesislerinin bulunduğu
Afyonkarahisar’da 2013 yılı Aralık ayı itibariyle toplam konaklama tesisi sayısı
130’dur. Bu tesisler toplam 9685 oda ve 22206 yatağa sahiptir. Bunlardan bazılarının
yatırım belgeli tesisler olduğu ve halen faaliyette olmadıkları dikkate alındığında
sayının biraz daha düşeceği düşünülebilir. Bununla birlikte Sandıklı ilçesinde yer alan
toplam 14 konaklama tesisi ise 1145 oda ve 2826 yatak kapasitesine sahiptir. Aşağıdaki
tabloda da görüleceği gibi bu kapasitenin yarısına yakını beş yıldızlı otellerdedir. Bu
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konaklama kapasitesi ile Sandıklı ulusal ve uluslar arası kongre ve toplantılara ev
sahipliği yapabilecek düzeydedir.
Tablo-2: Sandıklı İlçesi Konaklama Tesisleri Kapasitesi
Tesis Tipi

Tesis
Sayısı

Oda Sayısı

Yatak
Sayısı

Belediye İşletme Belgeli
Konaklama Tesisler

9

158

435

Termal Turizm Merkezlerindeki
Konaklama Tesisleri

3

449

911

Turizm İşletme Belgeli Konaklama
Tesisleri

2

538

1480

Turizm yatırım Belgeli konaklama
Tesisleri

-

-

-

14

1145

2826

Toplam

Kaynak: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Envanteri, 2013

Son dönemlerde 5 yıldızlı büyük tesislerde yapılan kongreler dünyada olduğu
kadar Türkiye’de de ön plana çıkmıştır. Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği
(ICCA) 2001-2010 Raporuna göre 2010 yılında yapılan kongrelerin %43.1’lik kısmı
otellerde gerçekleşmiştir. Bunu 26.3 ile kongre merkezleri ve % 21.1 ile üniversiteler
izlemiştir (BAKA, 2012:7).
Afyonkarahisar il merkezinde faaliyet gösteren altı adet beş yıldızlı otelde
bulunan yatak ve toplantı salonları kapasitesi ve teknik uygunlukları hem ulusal hem de
uluslararsı kongre ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek düzeydedir.
a. Afyon Budan Thermal SPA Hotel&Convention Center
Afyonkarahisarı’n en yeni beş yıldızlı termal oteli olan otel; 134 standart , 3
connect , 8 deluxe , 2 king suıte, 8 Corner deluxe suite, 2 bedensel engelli oda olmak
üzere toplam 157 oda, 450 yatak kapasitesine sahiptir. Tesiste bulunan salonlar ve
kapasiteleri aşağıda verilmiştir.
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Tablo-3: Afyon Budan Thermal SPA Hotel&Convention Center Toplantı Salon
ve Kapasiteleri
Salon Alan / m2
Adı

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

Zümrüt

1002

450

166

1100

850

Safir

398

200

70

400

350

Özge

116

70

40

100

70

Beyza

116

70

40

100

70

Havva

116

70

40

100

70

1748

860

356

1800

1410

Toplam
b. Anemon Afyon SPA Hotel&Convention Center
Türkiye’nin ulusal zincir iş otellerinin bir parçası olan 5 yıldızlı Anemon
Afyonda; 17 b+ oda, 14 corner,1 junior suite, 99 superior, 45 delux odaya ilave olarak
2 bedensel engelli odası ile birlikte toplam 178 oda bulunmaktadır. Tesisin sahip olduğu
toplantı salon ve kapasiteleri Tablo-4’de yer almaktadır
Tablo-4: Anemon Afyon SPA Hotel&Convention Center Toplantı Salon ve
Kapasiteleri
Salon Alan / m2
Adı

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

Kehribar

1100

690

-

1300

920

Opal

775

475

-

900

630

Lapis

278

175

65

300

230

Onkis

216

130

50

200

170

Vip-1

56

-

20

-

-

Vip-2

112

60

40

80

-

Toplam

2537

1530

175

2780

1950
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c. Güral Afyon Wellness & Convention
Bölgenin en büyük termal tesisi olma özelliği ile konumlanan otel, farklı
özelliklerde 428 oda 1118 kişi kapasiteli olup; bir tanesi 1271 kişilik olmak üzere 14
farklı salonla toplantı ve kongrelere ev sahipliği yapmaktadır.
Tablo-5: Güral Afyon Wellness & Convention Toplantı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

1.393

618

229

1271

912

Manolya 1

225

100

37

205

147

Manolya 2

420

186

69

383

275

Manolya 3

756

335

124

690

495

Göknar

72

39

15

81

48

Sedir

72

39

15

81

48

Selvi

54

30

11

62

36

Ladin

66

37

14

77

44

Akasya

71

36

13

73

48

Ardıç

72

39

15

81

48

İğde

72

39

15

81

48

Lavanta

200

109

40

224

133

Ihlamur

80

43

16

89

53

Çınar

149

81

30

166

100

Toplam

3702

1731

643

3564

2435

Manolya

d. İkbal Thermal Hotel&SPA
244 standart, 14 connection, 2 Queen suite, 3 king suite olmak üzere toplamda
284 odaya sahip otelin toplantı salon ve kapasiteleri aşağıdaki gibidir.
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Tablo-6: İkbal Thermal Hotel&SPA Toplantı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

İkbal

741

400

150

600

600

Adonis

105

60

34

110

-

Ares

111

90

40

150

70

Mergen

87

-

32

Neria

180

120

60

180

100

İkaros

42

24

14

36

-

Hermes

57

30

20

44

-

Diana

132

80

40

130

60

Toplam

755

404

240

1250

830

-

e. Korel Thermal Resort Clinic&SPA
Bölgenin en büyük ve en geniş toplantı salonu kapasitesine sahip ve aynı anda en
fazla sayıda toplantı imkanı sunabilen otel, farklı özelliklerde 329 oda ve 1000 kişi
kapasitesine sahiptir. Aşağıdaki tabloda otelin salon imkan ve kapasiteleri
görülmektedir.
Tablo-7: Korel Thermal Resort Clinic&SPA Toplantı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

İnci

1500

750

Amber

1120

350

Cyristal

1000

Yakut

Tiyatro
Düzeni

Banket

1600

1.200

100

900

900

250

60

550

400

1000

150

50

400

250

Mercan

335

100

60

200

150

Zümrüt

155

110

80

180

70

Safir

49

80

40

100

70

Topaz

49

30

25

50

40
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Opal

50

30

25

50

40

Lapis

52

30

25

50

40

Yeşim

52

30

25

50

40

5362

1910

490

4130

3200

Toplam

f. Oruçoğlu Thermal Resort
1992 yılında kurulan ve bölgenin ilk 5 yıldızlı termal oteli olma özeliğine sahip
tesis, 306 oda ve 750 yatak kapasitesine sahiptir. Tesisin toplantı salon imkânları
kapasiteleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo-8: Oruçoğlu Thermal Resort Toplantı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

Atrium

1025

700

-

1200

870

Odeon

233

170

-

220

130

Vip

36

24

14

Defne

131

95

30

140

96

Abaküs

101

170

30

50

60

Rose

107

50

45

60

60

Frigya

110

60

32

100

60

1743

1269

151

1770

1276

-

Toplam
Yukarıda da bahsedildiği gibi toplantı kongre mekânı olarak öncelikle otellerin
tercih edilmesinden dolayı çalışmamızda öncelikle konaklama tesislerinin kongre ve
toplantı potansiyelleri değerlendirilmiştir. Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi
Afyonkarahisar’da da üniversite toplantı ve kongre salonları kongre ve toplantılara ev
sahipliği yapan önemli mekânlardır. İlde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Atatürk Kongre Merkezinde 1000 kişi kapasiteli, Atatürk Kültür Merkezinde 120 kişi
kapasiteli, Prof.Dr.Sabri Bektöre Konferans Salonu 183 kişi kapasiteli, Abdullah
Kaptan Konferans Salonu 346 kişi kapasiteli, Erdal Akar Konferans Salonu 132 kişi
kapasiteli ve İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu ise 220 kişi kapasitelidir
(www.aku.edu.tr). Bu salonların dışında; Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi,
434

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ait salonlarda da toplantı, seminer
ve konferanslar düzenlenmektedir.
Araştırmamıza konu olan Sandıklı’da ilki 2010 yılında hizmet vermeye başlayan
iki tane 5 yıldızlı termal otel bulunmaktadır. Bu oteller termal otel konseptinde
olmalarına rağmen çok sayıda kongre ve toplantı misafiri de almaktadırlar. Bunların
dışında Hüdai Termal Turizm Merkezi sınırlarında yer alan Belediye işletme belgeli iki
adet otel ve Sandıklı Belediyesi tarafından işletilen Hüdai Kaplıcasında yer alan apart
daireler bölgeye gelen misafirlerin konaklamasında önemli tesislerdir. Çalışmanın bu
kısmında Sandıklıdaki bu otellerin hem konaklama hem de toplantı kapasitelerine yer
verilmiştir.
g. Sandıklı Thermal Park Hotel
Sandıklı’nın ilk beş yıldızlı oteli olan ve 40.000 metrekare alana yerleşmiş olan
tesis, 156 standart oda, 2 suite oda, 2 king suite oda, 2 engelli odası olmak üzere toplam
190 oda, 574 yatak kapasitelidir (www.sandiklipark.com).
Tablo-9: Sandıklı Thermal Park Hotel Toplantı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Tiyatro
Düzeni

Banket

Aberkios

1425

643

-

1296

1020

Toros

660

350

-

650

400

Bilgi

230

120

50

200

110

Motif

250

150

60

650

-

Derman

80

60

20

80

50

Keyif

40

26

25

26

-

Akdağ

36

35

25

50

-

Yılkı

36

35

25

50

-

Ehl-i Keyf

40

35

25

50

-

Toplam

2797

1454

230

2852

1580

h. Safran Thermal Resort Sandıklı
45.000 metrekare alan üzerine konumlanmış otel; King Suit 16 Corner Suit 10
Family Suit 60 Villa Suit 14 Handikaplı Oda ( engelli ) 175 Deluxe Oda 24 Superior
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Oda 51 standart oda olmak üzere toplamda 352 oda 1100 yatak kapasitesi ile bölgenin
en büyük otelidir (safrantermal.com).
Tablo 10: Safran Thermal Resort Sandıklı Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Senirkent

750

Alaiye

280

170

Anatolia

180

Ankyra

Tiyatro
Düzeni

Banket

700

620

65

250

180

130

50

220

100

120

70

40

150

70

Adalia

140

75

45

170

80

Afium

70

35

25

85

-

Aspendos

160

75

40

190

80

Toplam

1700

555

265

1765

1130

Bu iki otelin kongre ve toplantı imkânları yanında Sandıklı’da Meslek
Yüksekokulu, Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve belediyeye
ait salonlar da toplantılara ev sahipliği yapmakta olup, kapasiteleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 11: Sandıklı’nın Oteller Dışındaki Salon ve Kapasiteleri
Salon Adı

Alan / m2

Sınıf
Düzeni

U Düzen

Yüksekokul

150

-

-

110

-

Ticaret
ve
San. Odası

130

80

-

-

-

Halk
Eğt.Mrk.

120

-

-

80

-

Belediye
Düğün S.

400

-

-

600

-

Toplam

800

80

Tiyatro
Düzeni

790
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de turizm sektörü birkaç turizm çeşidi üzerinden yürümektedir. Bunların
ağırlıklı bir bölümünü deniz-güneş-kum turizmi oluştururken diğer önemli ayağı iş ve
kültür turizmi oluşturmaktadır. Birçok turizm alternatifi bulunan Türkiye’de bu iki ana
kesime son yıllarda kongre ve toplantı turizmi de eklenmeye çalışılmaktadır. Kongre ve
toplantı turizmi gerek yüksek kapasitesi ve ziyaretçi sayısıyla gerekse sağladığı gelir
nedeniyle turizmcilerin ilgisini çekmektedir.
Turizmin önemli dallarından biri olan kongre turizmi, dünya turizm gelirlerinin
yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Seyahat eden insanların yüzde 10’u kongre turizmi
amacıyla ülke değiştirmektedir. Hem ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerle ortaya çıkan
ulusal ve uluslar arası örgütlenmelerin ve şirket sayılarındaki artışa paralel olarak belirli
aralıklarla çalışanlarına, ortaklarına veya bayilerine yönelik toplantı düzenlemeleri hem
de bilimsel alandaki ilerlemelere paralel olarak artan uzmanlaşmalar düzenlenen kongre
ve toplantıların sayısında da artışa sebep olmaktadır.
Türkiye’de şehir otellerinden kıyılara, resort otellerinden dağ otellerine kadar
birçok otelde artık toplantı salonu yer alıyor. Toplantı ve kongre turizmine yönelen
oteller ise otellerinin yanı sıra kongre merkezi de açarak bu pazardan aldıkları payı
artırmaya çalışıyorlar. Türkiye gerek İstanbul, Antalya, Kuşadası, Kapadokya gibi
bölgelerde yapılan kongre merkezleriyle gerekse de otellerde yapılan kongre ve toplantı
salonları nedeniyle son yıllarda toplantı ve kongre kapasitesini ikiye, üçe katladı.
Kongre ve toplantı pazarı, İstanbul, Antalya, Konya, İzmir, Afyonkarahisar gibi illerde
kurulan kongre bürolarının yanı sıra bu alanda çalışma yürüten otel ve acentelerin
tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla gün geçtikçe büyümektedir.
Kongremerkezi.net’in (2011) verilerine göre Türkiye’de 590 ulusal, 317 ise
uluslar arası organizasyon düzenlenmiştir. Toplam 907 kongre üzerinden yapılan
araştırmaya göre bu kongrelerin % 86’sı dernek veya üniversiteler aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyonların 444’ünü kongreler oluştururken, 290’ı
sempozyum, 41’i konferans, 32’si ise toplantı olmuştur. Bunların 228’i İstanbul’da
gerçekleşirken, Antalya’da 160, Ankara’da ise 106 organizasyon düzenlenmiştir.
Sağlıkla ilgili düzenlenen organizasyonlar 446 etkinlikle öne çıkarken bunu
mühendislik ve öğrenci kongreleri izlemiştir.
Ülkemizde düzenlenen kongre ve toplantıların yarısından fazlasının ulusal
düzeyde olması, bu etkinliklerin birincil destinasyonların dışına çıkma arzusu, turizm
tesislerinin yıl boyu faaliyet sunma imkânı ve termal kaynak sunumu Sandıklı gibi
şehirlerin elini güçlendirmektedir.
Coğrafi konumu, ulaşılabilirliği ve iklim şartları kongre turizmi açısından
elverişli olan Sandıklı; ikisi beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 3142 yatak kapasitesi
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ve 5417 kişilik toplantı kapasitesiyle ulusal ve uluslar arası toplantılara ev sahipliği
yapabilecek durumdadır ancak uluslar arası kongrelerin genelde 500 kişi ve üzeri
katılımlı olduğu düşünüldüğünde hem mevcut otellerin kongre salon kapasitelerini
artırmaları hem de yeni konaklama tesis yatırımlarının yapılması bu açıdan yararlı
olacaktır.
Bir şehrin alt ve üst yapı imkânlarının yanında tarihi, kültürel, turistik değerleri
veya bu değerler olan yakınlığı da kongre turizminde talebi etkilemektedir. Delegeler
gerek boş zamanlarında gerekse de kongre sonrasında düzenlenecek tur ve etkinliklere
katılmak isteyeceklerdir. Bu geziler için Akdağ, Frig Vadisi ve Pamukkale-Hierapolis
iyi bir alternatif olacaktır. Ayrıca Afyonkarahisara yakınlığı ile merkezde yer alan tüm
tarihi-turistik değerlere turlar düzenlenerek rekreatif sunumlar gerçekleştirilebilecektir.
Yoğun rekabet ortamında destinasyonların fark edilmesi için dikkat çekici ve
farklı bir imaj ile ön plana çıkarak pazarlama çalışmalarını "markalaşma'' süreci
kapsamında yürütmeleri gerekmektedir. Kentin markalaştırılması için pazarlama
olgusunun öncelikle halk, tüm kamu (belediye), STK, özel sektör paydaşlarınca iyi
izlenmesi, anlaşılması ve benimsenmesi gerekmektedir. Bunun için de stratejik bir plan
gereği kent misyon ve vizyonu, hiçbir grubun kendi özel çıkarlarına alet edilmeden,
kentin geleceği düşünülerek uzlaşmayla ve birlikte oluşturulmalıdır (Arslan, 2008:93)
Turizm pazarlamasında temel amaç; farklı mal ve hizmetleri bir araya getirip, bir
turistik ürün oluşturarak bunu en anlamlı biçimde pazara sunup, en üst düzeyde kazanç
elde etmektir. Tanıtımda en önemli yöntemlerden biri turizm çeşitlerinin öne
çıkarılmasıdır. Kongre turizminin tanıtımı için kurulan kongre büroları, sahip olunan
kongre potansiyelini kar amacı gütmeden tanıtan ve pazarlayan kuruluşlardır.
Sandıklı’nın da ya bu kongre büroları ile iletişim içerisinde olması ya da
Afyonkarahisardaki otellerle birlikte kendi kongre bürosunu kurması yararlı olacaktır.
Destinasyon imajı, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin başlatılmasında gerekli
olan ‘’turistik ürün’ün oluşturulması açıdan hassas bir rol oynamaktadır. Turizm
destinasyonu imajı, kentin sunduğu altyapı ve üstyapı özelliklerinin bir fonksiyonu
olarak ele alınmakta ve yeterli düzeydeki altyapının gerçekleştirilmiş olması temel
koşul olarak kabul edilmektedir. Kongre şehri olarak öngörülen destinasyonlarda her
şeyden önce temel turizm çekiciliklerinin yeterli düzeye ulaştırılması gerekmektedir.
Bölge için en önemli çekicilik unsuru olan termal turizmin diğer turizm türlerinin
gelişmesinde dinamik rol oynayarak gelişimine katkısı sağlanmalıdır.
Turizm, internetten en çok yararlanan sektörlerden biri rolündedir. Bu doğrultuda
internet bir anlamda geleceğin seyahat acenteleri olarak görülmektedir. Bölge otelleri
rezervasyon ve satış imkânı veren sitelere link vererek organizatörlere ve ziyaretçilere
kolaylık sağlamak mümkün olacaktır. Ayrıca İlçenin kongre arz imkânlarının tanıtıldığı
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dokümanlar hazırlanmalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye’de en fazla tıp kongreleri
düzenlendiğinden bu dokümanlar öncelikle tıp fakülteleri dekanlıklarına, tıp dernek ve
birlikleri ile üniversite rektörlüklerine gönderilmelidir.
Kongre ve toplantı organizasyonu konusunda uzmanlaşmış organizasyon
şirketleri ve acentalarla sürekli irtibat içinde bulunulmalıdır.
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YAŞLI SAĞLIĞINDA KAPLICA VE SAĞLIK TURİZM MARKASI
OLARAK SANDIKLI
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ÖZET
Sağlıklı olma durumu, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan kendine yetebilme ve bağımsız hayat
sürmeyi ifade ederken; yaşlılık ise fizyolojik bir süreç olup bireylerin fiziksel ve ruhsal
yeterliliklerini geri dönüşümsüz olarak yitirmeleri olarak tanımlanabilir. Dünya nüfusunun
hızla yaşlanması, yaşam sürelerinin uzaması, daha iyi yaşama ve yaşlanma arzusu için son
yıllarda termal su bulunan bölgelerde, yaşlıların sürekli veya aralıklı olarak kalabileceği
yaşam alanları (tatil ve bakım amaçlı) yapılmakta ve hızla da yaygınlaşmaktadır. Gerek
önleyici tedavi gerekse zinde kalma ihtiyacında yaşlanan nüfusun, daha fazla termal kür
(tedavi) gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde kentler, markalaşarak farklılıklarını pazarlama ihtiyacı duymakta, başka
kentlerden sahip olduğu olanakları ayıracak kendilerini simgeleştiren sembolleri bulma
uğraşı içindedirler. Kitlelerin kent adını duyduklarında ne düşündüklerinin toplamı olan kent
markası imajı giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, dünyada ve ülkemizde yaşlı
nüfusun sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinde sağlık turizmi çekicilikleri bakımından yüksek
değerlere sahip Sandıklı Termal Turizm Merkezi önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada, genel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığında kaplıca konusu ele alındıktan sonra
Sandıklı’nın yaşlılara yönelik turizm destinasyonunun pazarlanabilmesi için sahip olunan
potansiyellere göre marka bileşenlerinin belirlenerek marka stratejilerinin belirlenmesi
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sandıklı, Kent Markası, Sağlık Turizmi, Destinasyon
THERMAL WATERS IN THE CARE OF THE ELDERLY AND SANDIKLI AS A
BRANDIN HEALTH CARE TOURISM
ABSTRACT
While the state of being healthy refers to sustainability of one’s self at a physical, social and
spiritual level coupled with the capacity to live one’s life independently, old age state being
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a physiological process is the gradual loss of individuals’ physical and mental capacities.
By the advent of factors such as the ageing of the world population at a rapid pace, the
extension of life expectancy rate, the desire to age and live at a better level, living areas to
compliment and respond to the needs of aged population at a both care and resort level have
been developed and on the rise to get popular. Both preventative care and healthy life
concerns have brought about the need for the thermal water cure treatment.
Urban centers feel the need to differentiate trademarks to meet the need of marketing and
find themselves in the process of finding symbols to differentiate themselves from other
cities trademarks. The urban trademark a combination of what people think about a certain
locality gets more and more important. In such context, Sandıklı Thermal Waters Centre
occupies an important place in the fulfilling the needs of the global and country’s need to
meet the needs of elderly population.
Elaborating on the role of thermal waters centers in the care of the elderly, this study
elucidates on the strategies to develop marketing strategies to develop Sandıklı a health care
tourism destination center.
Keywords: Sandıklı, Kent, City Brand, Health Care Torism, Destination.

I-GİRİŞ
Sosyoekonomik gelişmeler ve hijyen şartlarındaki iyileşmeler insan ömrünün
uzamasına katkıda bulunmaktadır. Bu durum, insanın sağlığını koruma ve daha sağlıklı
yaşlanma isteğini ön plana çıkarmaktadır.
Yaşlanma biyolojik bir süreç olup fizyolojik, biyokimyasal ve ruhsal işlevlerde
azalma ve kayıplara eşlik etmektedir. Toplam nüfusun % 10’unun yaşlıların
oluşturduğu toplumlar “yaşlı toplum”, % 10’dan daha fazla nüfusa sahip toplumlar
da “ çok yaşlı toplum” sayılmaktadır. Dünyada nüfus hızla yaşlanmakta, 2000 yılında
gelişmiş ülkelerde 60 ve üzerindeki yaştaki bireyler toplam nüfusun 1/5’ini
oluştururken gelecek 50 yıl içinde bu oranın toplam nüfusun 1/3’üne çıkacağı
öngörülmektedir (Bknz.; Çakır vdg., 2014:60; Tufan, 2014: 10; Hablemitoğlu, Özen,
2010: 4-35).
2030 yılında dünya nüfusunun 1,4 milyarlık bölümünün yaşlı nüfus olacağı
öngörülmektedir. Dünyanın en yaşlı üç ülkesi sırayla % 24,4 ile Japonya, % 21,1 ile
Almanya ve %20,8 ile İtalya’dır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de
yaşlı nüfus sayısı giderek artma eğilimindedir. Ülkemizde yaşlı nüfus oranı 2013 yılında
yaklaşık % 7.7 iken bu oranın 2023’de 10.2 olması, 2050 yılında bugünkünün yaklaşık
üç katı olacağı (% 17.32) öngörülmektedir. 10 milyonu aşan yaşlı nüfusun, 2050 yılında
14 milyona ulaşması öngörülmektedir. Bu öngörüler şimdiden “çok yaşlı toplum” olma
yolunda hızla ilerlediğimizi göstermektedir. Türkiye, yaşlanma hızı bakımından en
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yüksek ülkelerden birisi olmasına karşılık yaşlı bakım hizmetleri bu hızın çok gerisinde
kalmaktadır (TÜİK, 2014, Tufan, 2014a; Çakır vdg., 2014:60).
50 yaş ve üstü insanlar, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli
artan yüksek kaliteli sağlık hizmeti olanaklarına yönelik talep oluşturmaktadırlar. Gerek
tedavi gerekse zinde kalma ihtiyacında yaşlanan nüfusun, daha fazla termal kür
gereksinimi ortaya çıkmaktadır. İklim avantajları nedeniyle özellikle romatizmal
hastalıkların görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde, bu talep daha yoğun
hissedilmektedir. Ayrıca, coğrafi yakınlık faktörü de göz önünde bulundurulduğunda,
Ortadoğu ülkeleri için Türkiye önemli bir termal destinasyon ülkesi konumundadır
(Samsun İl İdaresi, 2011:42).
Çok eski zamanlardan beri termal ve mineralli sular sağlıkta tedavi veya dinlenme
amaçlı kullanılmaktadır. Başlangıçta hastalarına şifa arayan insanların ve savaş yorgunu
askerlerin sağlıklarına kavuşmaları amacıyla hizmet sunan kaplıcaların hedef kitlesi
sürekli olarak genişlemektedir (Sandıkçı vdg., 2013:236).
Son yıllarda mineralli suların sağlık turizmi kapsamında sağlığı
koruma/geliştirme, tedavi edici ve iyileştirme etkisi bilimsel yayınlarla da desteklenerek
giderek yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda, Frigler döneminden beri şifa dağıtan
Sandıklı- Hüdai Turizm Merkezi’nin termal turizmdeki önemi her geçen gün artmakta,
yıllar itibariyle geleneksel kaplıca kültüründen modern termal turizm anlayışına doğru
yenilikçi bir ilerleme göstermektedir.
II-YAŞLI SAĞLIĞINDA KAPLICA TURİZMİ VE TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMALARI
Günlük yaşantının getirdiği stres ve yorgunluklardan uzak bir kaplıca ortamı;
kişide fiziksel, bedensel, ruh sağlığını koruma ve iyileştirmek, ağrısız günlük yaşam,
sağlıklı yaşlanma için de ideal bir ortam oluşturmaktadır. Mineralli su banyoları,
inhalasyonlar (soluma) ve çamur uygulamaları, sıcak su havuzları gibi kaplıcalara özgü
tedavi yöntemlerin yanı sıra egzersiz, masaj, diyet ve beslenme, oksijen tedavisi,
güzellik ve bakım uygulamaları, diğer doğal ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri
kaplıcaları sağlığın korunması ve sürdürülmesinde ilgi çekici ortamları haline
getirmektedir. Su ile iyileştirmede suyun sıcak, soğuk ve farklı şekillerde akıtılması ya
da püskürtülmesi kişide dinlenme, rahatlama ve tedavi edici etkisini göstermektedir
(Sağlık Bakanlığı, 2013:5; http://www.saglikturizmi.gov.tr/175-termal-turizm.html).
Uygulanan tedavi kürleri, kronik rahatsızlıkları olanların tedavisinde yararlı olduğu
kadar yaşlıların başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarını
sürdürebilmelerinde de önemlidir.
Yılda birkaç kez ya da kısa süreli (10 -14 günlük) kaplıca veya termal su
tedavisinin, insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olmasının yanı sıra ruhsal zindelik
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ve iyi bir tatil geçirme imkânı da vardır. Kaplıca Turizmi (Sağlık Bakanlığı, 2014;
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014; Karagülle, 2012: 15; Aydın, 2014):
(i) Dinlenme amaçlı kaplıca turizmi: Turistlerin bir kısmı, özellikle yaşlı kesimi
jeotermal kaynaklarından dinlenme amaçlamaktadırlar. Burada kaplıcanın bulunduğu
coğrafik bölge, jeotermalin kalitesi ve tesisin ambiyansı önemlidir. Asıl amaç dinlenme
ve eğlence ikinci amaç rahatlama ve iyilik halini sürdürebilmektir.
(ii)Tedavi amaçlı kaplıca turizmi: Devam eden kronik hastalıkları olan ve sağlık
otoriteleri tarafından teşhisi ve endikasyonu konmuş hastalıkların tedavisi için
kaplıcalardan faydalanılmasının yaralı olacağı düşünülen kişiler gelmektedir.
Avrupa (özelikle Doğu Avrupa’da) ülkelerinde genellikle tedavi amaçlı (kur
terapisi) kaplıca hizmetleri ön plandadır. ABD, Kanada ve birçok Asya ülkelerinde
kaplıca hizmetleri genellikle tatil amaçlı kaliteli sağlık hizmeti (wellness/iyi hissetmerestness/rahatlama) sunulmaktadır (Arısoy, 2014).
Dünya nüfusunun hızla yaşlanması, yaşam sürelerinin uzaması, daha iyi yaşama
ve yaşlanma arzusu için son yıllarda termal su bulunan bölgelerde yaşlı ve özürlülerin
sürekli veya aralıklı olarak kalabileceği yaşam alanları (tatil ve bakım amaçlı)
yapılmakta ve hızla da yaygınlaşmaktadır (http://www.saglikturizmi.gov.tr/175-termalturizm.html).
Kaplıca Tedavisinde:
(i)Islak terapiler
Hidroterapi: Su ile yapılan bütün tedavi yöntemlerini içerir. Mineral içeriğinden
çok mekanik bir miktarda termik etkiden yararlanılır.
Balnetermal Terapi: Termo-mineral sularla, peloid ve gazların banyo, içme ve
inhalasyon şeklinde uygulanan tedavi yöntemidir.
(ii) Kuru Terapiler (masajlar, vücudun sarılıp sarmalanması)
(iii) Zindelik Terapileri (oksijen tedavisi)
(iv) Güzellik Terapileri
(v) Spa Tedavisi (Spa; Su ile gelen sağlık)
(vi) Akuaterapi
Kaplıca Tedavisinin Yararları Şunlardır:
•Su ile yapılan tedavide bireyin bedensel ve ruhsal açıdan iyileştirilmesi,
•Kan dolaşımının düzenlenmesi,
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•Toksinlerin vücuttan atılmasını (detoks) hızlandırma,
•Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olma,
•Romatizma hastalıkların iyileşmesine yardım olma,
•Kasları yumuşatıp gevşetip kas spazmlarının çözülmesine yardımcı olma ve var
olan hareket kısıtlılığını açma,
•Kemik ve eklemlerdeki ağrıları azaltma,
•Vücudun biyoenerjisinin düzenlenmesi ve doku yenilenmesini yardımcı olma,
•Stresten kurtulma ve zihinsel zindelik sağlama,
•Gerginlik ve uyku bozukluklarını iyileştirici etki yapma,
•Yağların eritilip vücudun forma girmesine yardımcı olma,
•Cilt dokusu üzerinde pürüzsüzleşmesine, güzelleşme ve anti-aging etkisi
oluşturma,
•Var olan hastalığını tedavi etme,
•Günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliği sağlamak ve fonksiyonel kapasiteyi
koruma,
•Sosyal yaşamdaki engelliği aşarak yaşamını kolaylaştırma, topluma kazandırma,
•Kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan endorfin salınımında artış sağlama,
•Ağırlığın azalması ağrılı ve güçsüz kaslara destek olur ve hareketi kolaylaştırma,
•Hidrostatik basınç etkisiyle vücuttaki ödemin azaltılması ve eklem içi yapıların
gerginliğinde ve eklem kapsülündeki artmış basıncın azaltılması,
•Ilık suyun etkisi ile özel ve genel kas gruplarında gevşeme oluşması, ağrı
azaltılması,
•Hastanın yakınmalarında rahatlama sağlanması.
Tüm bu uygulamalar kişinin yaşlanması üzerinde olumlu etki yaparak dinç ve
başarılı yaşlanmaya katkıda bulunmaktadır.
Yaşlılarda kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ve hareket kısıtlılığı gibi günlük
yaşamlarını sınırlandıran durum sık görülmektedir. Yaşlıların günlük yaşamlarını
sürdürebilmelerine yardımcı olmak için sıcak su tedavileri ve masaj yapılır iken bu
kişilere ağrının akut veya kronik oluşuna, ağrının şiddetine göre değişmekle beraber
haftada 2 ya da 3 kez tamamlayıcı tıp yöntemlerinden olan akupunktur uygulaması
yapılarak destek olunabilir. Bu tedavi yönteminde kişiye her hangi bir ilaç verilmeden
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kuru iğneler ile yapılabildiği gibi elektriksel uyaranlar veya laser uyarımlar ile
yapılabilir Çevik, 2001; Vickers, Linde, 2014:311).
Thoron içeren sıcak su kaynaklarının şeker hastalığı ve hipertansiyon hastalığı
olan hastaların büyük yarar gördükleri, dokularda kan dolaşımını artırdığı ve insülüne
olan bağımlılığı azalttığı (Kataoka vdg. 2006:85-92), sülfür içeren suların anti
inflamatuvar ve anti-oksidan etkiyle enfeksiyon hastalıklarından koruduğu ve immun
sistemi güçlendirdiği (Prandelli vdg., 2013:633-46), balneoterapinin psoriasisli
hastaların tedavisinde rahatlıkla kullanılabileceği (Zumiani vdg., 1986:34) birçok
çalışmada ortaya konulmuştur.
Yaşlı hastada termal tedavi uygulamaları:
Suların özellikleri, ideal su sıcaklığı genelde 34-36 derecedir. Bu sıcaklıktaki
suda uygulanacak banyonun süresi günlük bir defada 20 dakikadır. Banyolar 2-4 hafta
süreyle, günde bir ya da gün aşırı bir banyo şeklinde yapılır. Haftada bir gün ara
verilmeli, termal krize dikkat edilmeli, termo indifferent ya da hipotermal banyolar
tercih edilmeli, hipertermal banyolar kardiyovasküler yüklenme açısından öncelikle
düşünülmemeli, yaşlı hastalarda özellikle boyuna kadar immersiyon uygulamaları
yerine lokal uygulamalar yapılmalıdır.
Yaşlı hastada termal tedavinin uygulanamayacağı durumlar:
•Kalp ve Solunum sistemi hastalıkları
•Ciddi periferik damar hastalıkları
•Kanama bozuklukları
•Atopik egzema
•Akut inflamatuvar artritler
•Ateşli hastalıklar
•Üriner sistem enfeksiyonları
•Açık yaralar
•Yanıklar
III-SAĞLIK
ÖNERİLER

TURİZM

MARKASI

OLARAK

SANDIKLI

İÇİN

Türkiye, kaplıcaları bakımından dünyanın en önemli merkezlerinden biri
olmasına rağmen profesyonelleşmiş hizmet sunumu yapan işletme sayısının azlığı,
termal turizm pazarından aldığı payın artmasını engellemektedir. Kaplıca potansiyelini
keşfeden yabancılar yatırımcılar, kendi işletmelerini kurmaya başlamışlardır. Bir
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İngiliz şirketin Pamukkale’de kaplıca merkezi satın alması dikkat çekici ve uyarıcı bir
gelişmedir (Taşkın, Şener, 2013:255). Bu bağlamda, Sandıklı Termal Turizm
Merkezi’nin, Türk ve dünya turizmi açısından önemli çekiciliklere ve kaynaklara sahip
bir turizm destinasyonudur. Bu destinasyonun markalaşması bakımından önemli
avantajlar vardır.
Sandıklı Termal Turizm Merkezi’nin markalaşmasında önemli bazı
hususlar şunlardır:
-Sağlık turizm markası olabilmesine yönelik vizyon ve misyon açıkça
belirtilmelidir.
-Avrupa’nın termal sağlık merkezi olarak konumlandırılan özelikle yaşlı
Avrupalılar için vazgeçilmez sayılan Karloy Vary (Karlsbad) Termali gibi yerlerdeki
iyi uygulamalar örnek alınmalıdır.
-Sandıklı’nın şifa ile markalaşması konusunda projeler üretilmelidir. “Şifayı
Sandıklı’da Bulun” sloganı gibi zihinlerde yer edebilecek ifadelerle tanıtım
kampanyaları yapılabilir.
-Markalaşma sürecinde, Sandıklı ile özdeşleşecek tamamen gerçek bir imaj
özellikle termal turizmde şifa bulma amacıyla katılan veya katılacak turistlerde “güvenli
bir termal turizm” algısı oluşturmak önemlidir.
-Uygun, sevimli, akılda kalıcı Sandıklı logosu ve çarpıcı slogan geliştirilmelidir.
Sandıklı’yı tanıtırken sahip olduğu özellikleri, markada sunulacak bileşenleri, hedef
kitle göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. Bunlar, Sandıklı’nın marka kent
logosunu oluşturacak simgelere de ışık tutacaktır;
Sandıklı’nın kişilerin belleğinde nasıl bir izlenim bıraktığı,
Sandıklı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde çekici kılan özellikleri,
Sandıklı’nın değerleri,
Sandıklının diğer kentlerden farklılığı,
Marka imajının “Sandıklı bir birey olsaydı, cinsiyet ve kişilik özellikleri nasıl
olurdu?,
Sandıklı’yı çağrıştıran 5-10 sözcük.
-Sağlık turizm hizmeti sunan/sunacak kurum ve kuruluşlarda sağlığa uygunluk,
alt yapı hizmetleri, yeterli tıbbi teknolojiler, uluslararası ortak tedavi protokolleri, yeterli
bilgi teknolojileri, yeterli uzmanlığa sahip personel gibi beşeri ve teknik standartlara
ulaşma gereklidir.

447

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
-Sağlık turizm markası haline gelmesinin etkinleştirilmesi amacıyla tanıtım
programları ve kampanyalar sürekli düzenlenmelidir. Bu kapsamda termalde ne şekilde
kürler olduğu, kaç gün gerekli olduğu, hangi hastalıkların tedavisi için kullanıldığı ve
kaplıcadan yararlanma biçimleri, sağlığına kavuşmuş insanların hikayelerinin yer
aldığı filmler çekilmelidir.
-Kür merkezi ve tedavi amaçlı hizmet veren klinik ve benzeri birimlerin
işletilmesinde uzman kurum ve kuruluşlardan sürekli destek alınmalıdır.
-Termal turizm diğer turizm türleriyle entegrasyonu sağlanarak çevredeki diğer
kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmelidir. Termal kaynaklı (konaklama, kürtedavi merkezi ve kür parkı gibi) tesisler başta olmak üzere golf, dağ ve doğa turizmi,
su sporları, eğlence merkezleri v.b. turizm türleri ile bütünleşmesi yönündeki
çalışmalar artırılmalıdır. Bu bağlamda, sağlık, zindelik, rekreasyon, eğlence, dinlence
ve spor tesisleri gibi imkanların yer aldığı ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesislerin
sayısı artırılmalıdır.
-Konaklamalarda, yemeğinden, yatağına, kahvaltısından çocuk mamasına kadar
her şey sağlık ve şifa konsepti üzerine kurulmalıdır.
- Ana yollar üzerinde “Sağlık bir adım ötede, şifa bir adım ötede” v.b. sloganlarla
billboardlar reklam amacıyla kullanılabilir. Uygun giriş noktalarına kademeli olarak
“hoş geldiniz Tanıtım Ofisleri” kurulabilir.
-Afyon ve diğer il ve ilçeler arasında çalışan otobüslerde, koltuk başlıkları, servis
takımı gibi alanlarda da tanıtım faaliyetleri yapılabilir.
-Google sistemi ve 3G sistemi ile uyumlu çalışan bir Dijital Kent Tanıtımı
Sistemi kurulabilir. Yine sosyal ağlar etkin kullanılabilir.
-Otellere gelen turistlerin tutum ve davranışları, memnuniyet düzeyleri, şikayet
ve önerileri sürekli alınmalı ve değerlenmelidir.
IV-SONUÇ
Sandıklı için bir an önce eldeki dokümanları derleyip, diğer yerel aktörlerle
birlikte ilçenin öncelikleri tespit edilip, tek elden kentin marka stratejisi
oluşturulmalıdır. Sandıklı’nın her şeyden önce master planı hazırlanmalı, 25 yıl, 50 yıl
sonrasının öngörüsü, hedefleri şimdiden belirlenmelidir.
Sandıklı imajı çalışmalarında, Sandıklılı’nın Sandıklı ile ilgili ne düşündüğü ya
da nasıl sunulmasını düşündüğü değil, Sandıklılı dışındakilerin Sandıklı’yı nasıl
gördükleri, algıladıkları üzerinde durulmalıdır. Yine turistte olumsuz imaj oluşmasına
neden olabilecek veya tanıtımda sunulan imaja aykırı biçimde nitelikler bulunması,
davranışlar sergilemesi, başarıda önemli bir engel olarak dikkate alınmalıdır.
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Son olarak, her 4 yaşlıdan en az birinin bakıma muhtaç olduğu ülkemizde az
sayıdaki bakım merkezlerinin çoğu üç büyük ilde yoğunlaşmış durumdadır. Dolayısıyla
Sandıklı başta olmak üzere ülkemizdeki termal turizm merkezleri yaşlı bakım
evleri/huzurevlerinin kurulacağı en mükemmel yerlerdir.
Sandıklı’da yaşlı turizm altyapısına önem verilmelidir. Yaşlı turizmi için kentsel
mobilyalar, altyapı, yürüme yolları, yaya geçitlerinin sesli olması gibi yaşlılara kolaylık
sağlayacak imkanlar sürekli geliştirilmelidir. Yine yaşlı turizmi ile ilgili sağlık ve
ambulans hizmetleri, acil ve yoğun bakım ünitelerinin varlığı sağlanmalıdır.
Kısaca; olası şikâyetlerin bilinmesi, önlenmesi, yeni öneriler alınması, önerilerin
uygulamaya konulması, turist beklentilerinde ortaya çıkan değişiklikleri izlemek ve
gerekli stratejileri de hayata geçirmek, marka olmuş Sandıklı’nın yöneticilerinin
öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Herşeyden önce Sandıklı için marka kent olmak
bir amaç değil, bir araç olarak görülmelidir.
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İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞ
YÖNELİMİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ: SANDIKLI ÖRNEĞİ5
Gülfiz Ergin DEMİRDAĞ,
Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Araştırma Görevlisi
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ÖZET
Yöneticilerin girişimcilik davranışı yönelimi, işletmelerin değişen pazar şartlarına uyum
sağlayabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlayan önemli değişkenlerden
biridir. Bu çalışmada, işletme yöneticilerinin girişimcilik davranış yönelimlerinin tespit
edilerek, bu yönelimlerin demografik faktörlerle (yaş, eğitim, işletmelerin faaliyet süresi ve
faaliyette bulunduğu alan gibi) ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla,
Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı işletmelerin yöneticilerinden (n=49) veri
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu, Girişimcilik Davranış
Yönelimi Ölçeği ve demografik bilgi formu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Girişimcilik Davranış Yönelimi Ölçeği (Robinson vd., 1991; Yazıcıoğlu, Sökmen ve
Sökmen; 2011), girişimcilik davranış yönelimini yenilikçilik, özgüven, kendini kontrol ve
başarı isteği alt boyutlarında ölçmektedir. Bu boyutlar ile demografik değişkenler arasındaki
bağlantılar betimsel istatistik hesaplamaları, korelasyon analizi, t-test ve varyans analizi
yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, yaş ile özgüven ve kendini kontrol boyutları
arasında negatif yönde ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Yüksek eğitim düzeyine sahip
olanların kendini kontrol ve başarı düzeyinin düşük eğitim düzeyine sahip olanlardan daha
yüksek olduğu gözlenmiştir. Son olarak, hizmet sektöründeki yöneticilerin yenilikçilik,
özgüven ve kendini kontrol açısından daha yüksek puanlara sahip olduğu anlaşılmıştır.
Bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Davranış Yönelimi, Yenilikçilik, Özgüven,
Sandıklı İlçesi
ABSTRACT
Entrepreneurial attitude orientation of the managers is one of the important variables which
enables businesses to adapt changing market conditions to survive. In this study, it was
aimed to measure the level of entrepreneurial attitude orientation of business managers and
the relationship between entrepreneurial attitude orientation and some demographic
variables (age, education, length of business and sector of the business etc.) To this end,
data was collected from the business managers who are registered to the Sandıklı Chamber
Verilerin toplanması aşamasında yardımlarını esirgemeyen Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sn. Mustafa Özer’e teşekkür ederiz.
5
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of Commerce and Industry (n=49). The questionnaire used for data collection has two
sections which include Entrepreneurial Attitude Orientation Scale (Robinson et al., 1991;
Yazıcıoğlu, Sökmen and Sökmen; 2011),
and demographic information form.
Entrepreneurial Attitude Orientation Scale measures entrepreneurship attitude orientation
with its 4 subscales; innovation, achievement, self-esteem and personal control. The
relations between these dimensions and demographic variables were examined by using
descriptive statistics, correlation analysis, t-test analysis and analysis of variance methods.
A negative relationship between age and self-esteem and personal control subscales was
found. Self-control and achievement levels were higher for those who have a higher degree
of education. Furthermore, managers in service sector were found to have higher levels of
innovation, self-esteem and personal control as compared to managers in other sectors.
Findings were discussed within framework of the relevant literature.
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Attitude Orientation, Innovation,
Achievement, Sandıklı Town

GİRİŞ
Girişimcilik iktisat, işletme, sosyoloji ve psikoloji gibi çeşitli alanlarda çalışan
araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Girişimciliğin tanımıyla ilgili belirsizlik
devam etmesine rağmen, kavramın daha detaylı açıklanmasına yönelik olarak yapılan
çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Girişimcilik konusu genel olarak,
girişimcinin tanımlanması, girişimci özelliklerin belirlenmesi gibi konular etrafında
şekillenirken; ilgili literatürde kişilik, davranış, tutum ve çevresel faktörler bağlamında
yapılan çalışmalar da göze çarpmaktadır.
Literatür incelendiğinde Ortaçağ’dan günümüze girişimci kavramına ilişkin
birbirinden farklı tanımlar yapıldığı ve bu tanımların gelişerek farklı boyutlarıyla
(davranışsal, demografik ve psikolojik gibi) girişimciyi ele aldığı görülmektedir
(Wesper, 1980: 2). Latince “intare” kökünden gelen (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007:
63) girişimci (entrepreneur) kavramı Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, “üretim için bir
işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis” şeklinde tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).
Kavram olarak incelendiğinde Boone ve Kurtz’un tanımına göre girişimci, “karlı
fırsatları arayan ve bir işi kurup yürütebilmek için gerekli riskleri üstlenen kişidir”
(2013: 184); Naktiyok’a göre ise, “fırsatları görebilen, gerekli olan kaynakları bir araya
getirerek (zaman, beceri ve çaba ile) fırsatları işleyebilme ve pazarlayabilme yeteneğine
sahip olan, değer yaratabilen ve değer katabilen, rekabetçi pazarın riskini üstlenebilen
ve yaptığı tüm bu faaliyetlerden ödül alan kişi” olarak tanımlanmaktadır (2004: 9).
Girişimcilik, kavram olarak bir süreci ifade ederken, girişimci o süreçte aktif
olarak rol alan kişiyi ifade etmektedir. Girişimcilik, girişim faaliyeti sonunda bireysel
bağımsızlık, tatmin, haz gibi psikolojik; para, servet, gelir gibi ekonomik; ve statü,
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itibar, güç gibi sosyolojik sonuçlara yol açan tehlike, tuzak, streslerle dolu ve özel gayret
gerektiren bir değer yaratma sürecidir (Top, 2006: 7).
GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞI YÖNELİMİ
Girişimci olmayanlara kıyasla beceri, yetenek, kapasite, deneyim, bilişsel
algılama ve fırsatı fark edip yakalama yönlerinden farklılık gösterebilen girişimciler
(Kirzner, 1997: 61); kendi kendinin patronu olmak, finansal başarı elde etmek, iş
güvenliğinin olması, hayat kalitesini artırmak gibi nedenlerle girişimci olmaya karar
verirler (Boone ve Kurtz, 2013: 187-189).
İlgili literatürde girişimcilerle ilgili birbirinden farklı özellikler sıralanmaktadır.
Buna göre girişimcilerin vizyonu geniş, yüksek enerjili, iyimser, yaratıcı, yüksek
başarma ihtiyacına sahip, hızlı motive olabilen, risk alabilen, başarısızlığa ve
belirsizliğe karşı daha yüksek toleransa sahip, hızlı karar alabilen, esnek, özgüveni
yüksek ve iç denetim odaklı bireyler olduğu ifade edilmektedir (Top, 2006: 5; Boone ve
Kurtz, 2013: 194-196).
Girişimciliğin tanımlanmasında çeşitli yaklaşımlardan yararlanıldığı
görülmektedir. Literatürde, genel olarak, girişimcilik profilinin kişilik özellikleri ve
demografik özellikler (bkz. Robinson vd., 1991: 13), tutum ve davranış özellikleri
(Ajzen, 1982; akt., Robinson vd., 1991; Shariff ve Saud, 2009) ya da çevresel etkenler
(Mazzarol, Doss ve Thein, 1999: 49) ile açıklandığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada
kuramsal çerçevesinden yararlanılan tutum ve davranış özelliklerini ön plana çıkaran
yaklaşım, girişimciliği bazı temel davranış boyutlarıyla tanımlamaktadır (bkz. Robinson
vd., 1991). Robinson ve diğerlerine göre (1991) bu boyutlar yenilikçilik, özgüven 6,
kendini kontrol ve başarı isteğidir. Söz konusu boyutlar şu şekilde açıklanmaktadır:
Yenilikçilik: İşletme faaliyetlerini yenilikçi ve yaratıcı yollarla sürdürmek olarak
tanımlanmaktadır. Girişimci, işletme faaliyetlerini sürdürürken radikal değişiklikler
yapar, yeni fikirler oluşturur ve bu fikirleri uygular. Basit ve iyi olmadığı düşünülen bir
fikri, işleyebilir bir hale dönüştürebilir. Bu nedenle yenilikçilik girişimcilikte önemli bir
özellik olarak kabul edilmektedir (Naktiyok, 2004: 27; Robinson vd., 1991).
Başarı İsteği: Yeni kurulmuş ya da büyümüş olan işletmelerde gözlenen somut
sonuçları ifade etmektedir. Başarı isteği yüksek olan girişimciler, mükemmele ulaşmak,
yeni amaçlar belirlemek ve bu amaçlar doğrultusunda belirledikleri standartları aşmak
ve için motive olurlar (Naktiyok, 2004: 24-25; Robinson vd., 1991).
Özgüven: Bireyin kendine ve yaptığı işe güven duyması ile işinde yeterli
olmasına karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle, başarılı girişimci kendine güvenen,
Türkçe çevirilerde “self-esteem” kavramı “özsaygı” yerine “özgüven” olarak kullanılmıştır.
Kavram kargaşasına yol açamamak için bu çalışmada da bu şekilde ele alınacaktır.
6
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eksikliklerinin farkında olan ve karşılaştığı sorunları çözebilen kişidir. Ek olarak,
özgüven sahibi girişimci kendisi ve yetenekleri hakkında gerçekçi bir algıya sahiptir
(Robinson vd., 1991; Taşkın, 2008: 55-57).
Kendini Kontrol: Bireyin iş çıktılarına ilişkin etki ve kontrol düzeyini ifade
etmektedir. Kendini kontrol düzeyi yüksek girişimciler, kaynakları iyi yönetebilen,
düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü olan bireyler olarak tanımlanmaktadır
(Çetindamar, 2002: 37). Bu nedenle, girişimcilerin bilgi/becerilerinin yüksek olması ve
alanında uzman bireyler olmaları önem taşımaktadır (Çetindamar, 2002: 37; Çetin ve
Varoğlu, 2009: 52; Robinson vd., 1991).
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE GİRİŞİMCİLİK ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
Literatürde, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi bazı demografik değişkenler ile
girişimcilik yönelimi arasında ilişkiler
bulunduğuna dair kanıtların olduğu
görülmektedir.
Cinsiyet açısından bakıldığında, genel olarak erkeklerin girişimciliğe yönelik
tutumunun kadınlarınkine göre daha olumlu olduğu ve bununla bağlantılı olarak erkek
girişimci sayısının kadın girişimci sayısından fazla olduğu rapor edilmektedir (Scherer,
Brodzinski ve Wiebe, 1990; Crant, 1996; Mazzarol vd., 1999; Özkul, 2008; Shariff ve
Saud, 2009; Şeşen ve Basım, 2012). Ek olarak, erkeklerin kadınlara göre daha erken
yaşta girişimciliğe atıldığına ilişkin veriler bulunmaktadır (Hisrich ve Peters, 1989, akt.
Doğan, 2013: 96).
Girişimciliğin doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan öğrenilebilen bir
yetenek mi olduğuna dair tartışmaların olduğu görülmektedir (Şeşen ve Basım, 2012:
21). Yapılan çalışmalar girişimcilik ile eğitim arasında olumlu yönde ilişkiler olduğunu
göstermektedir. Örneğin, girişimcilerin faaliyet gösterdikleri iş kolları ile aldıkları
eğitim alanları genellikle örtüşmekle birlikte (Kinay, 2006); girişimcilikle ilgili eğitim
alanların özgüven ve kendini kontrol düzeyleri girişimcilik ile ilgili eğitim almayanlara
göre daha yüksek olduğu (Shariff ve Saud, 2009) ve eğitim düzeyi yüksek olanların
düşük olanlara göre girişimcilik düzeylerinin daha yüksek olduğu (Crant, 1996)
bilinmektedir. Bu bulgulardan hareketle eğitimin girişimcilik üzerinde olumlu yönde
etkili olduğunu söylenebilir. Ek olarak, Türkiye'de girişimcilikle ilgili yapılan
çalışmalar yıllara göre incelendiğinde, girişimcilerin eğitim düzeylerinde bir artış
olduğu görülmektedir. 2006 yılında İstanbul’da yapılan bir çalışmada girişimcilerin
çoğunun ilkokul ve lise mezunu olduğu (Çevik, 2006), 2008 yılında Antalya, Burdur ve
Isparta’da gerçekleştirilen bir çalışmada girişimcilerin ortalama olarak lise mezunu
olduğu (Özkul, 2008), 2014 yılında Diyarbakır’da yapılan bir çalışmada ise
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girişimcilerin çoğunun lise ve yüksek okul mezunu olduğu rapor edilmektedir (Karahan,
Ünal ve Mete, 2014).
Literatürde, iş kurma yaşanın genç yetişkinlik ve orta yaş arasında değiştiği
görülmektedir. Örneğin, yurt dışında yapılan bir çalışmada, iş kurma yaşının 25 ile 45
aralığında değiştiği bulunmuştur (Hisrich ve Peters, 1989, akt. Doğan, 2013: 96).
Türkiye'de yapılan çalışmalarda da benzer bir eğilimin olduğu görülmektedir. Örneğin,
Diyarbakır'da yapılan bir çalışmada girişimcilerin %86’sının 21-40 yaş aralığında yer
aldığı görülürken(Karahan, Ünal ve Mete, 2014), Antalya, Burdur ve Isparta'yı
kapsayan bir çalışmada ise girişimcilerin ortalama yaşının 40 olduğu bulunmuştur
(Özkul, 2008). Ek olarak, yaş ile girişimcilik başarısının da ilişkili olduğu
görülmektedir. Örneğin, Hindistan’da yapılan bir çalışmada, başarılı girişimcilerin
çoğunun (%73) 32 ile 44 yaş arasında olduğu, başarısız olan girişimcilerin çoğunun
(%60) ise 44 yaşın üstünde olduğu bulunmuştur (Sinha, 1996). Türkiye’de öğrencilerle
yapılan bir çalışmada ise yaşı büyük olanların (22 ve üzeri) girişimcilik niyeti, yaşı
küçük olanlardan daha yüksek çıkmıştır (Şeşen ve Basım, 2012). Bu verilerden yola
çıkarak, girişimciliğe genç yaşta başlandığı ve genç girişimcilerin başarı düzeyinin
yaşlılara göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Yukarıda sunulan literatür ışığında, bu çalışma, üst kademe yöneticilerinin
(genellikle işletme sahiplerinin) girişimci davranış yönelimleri ile onların bazı
demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, üst
kademe yöneticilerinin girişimci davranış yönelimleri ile işletmeye özgü bazı özellikler
arasındaki ilişkilere de bakılacaktır. Daha özel olarak belirtmek gerekirse, Sandıklı
ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinin girişimcilik davranış
yönelimlerinin tespit edilmesi ve bu yönelim düzeylerinin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi
gibi bazı demografik faktörlere göre değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak aşağıdaki araştırma sorularına yanıt
aranmaktadır:
Örneklem kapsamındaki;
1. İşletme yöneticilerinin girişimci davranış yönelimleri (yenilikçilik, özgüven,
kendini kontrol, başarı isteği) hangi düzeydedir?
2. İşletme yöneticilerinin girişimci davranış yönelimleri ile yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi ve faaliyet süresi arasında ne tür bir ilişki bulunmaktadır?
3. Faaliyet süresi, faaliyet alanı ve eğitim düzeyi açısından işletme
yöneticilerinin girişimci davranış yönelimleri arasında fark var mıdır?
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YÖNTEM
ÖRNEKLEM
Bu çalışmanın örneklemini Sandıklı Ticaret Odasına kayıtlı olan ve Sandıklı
ilçesinde faaliyet gösteren 49 işletme yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamı
erkek yöneticilerden oluşmaktadır; yaş aralığı 28 ile 63 arasında değişmekte olup yaş
ortalaması 48.67'dir (SS= 8.95); 45'i (%92) evli, 3'ü (%6) bekardır, 1 katılımcı medeni
durumunu belirtmemiştir; 5'i (%10) ilköğretim, 19'u (%39) lise, 13'ü (%27) ön lisans ve
11'i (%22) lisans mezunudur, 1 katılımcı eğitim düzeyini belirtmemiştir. Son olarak,
katılımcıların 6'sı (%12) profesyonel yönetici, 43'ü (%88) ise firma sahibidir.
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmada Demografik Bilgi Formu ve Girişimcilik Davranış Yönelimi
Ölçeğinden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.
GİRİŞİMCİ DAVRANIŞ YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ:
Robinson ve diğerleri (1991) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin bu araştırmada
kullanılan formu Yazıcıoğlu, Sökmen ve Sökmen (2011)'den alınmıştır. Türkçe formu
21 ifadeden oluşmaktadır. Yenilikçilik, özgüven, kendini kontrol ve başarı isteği olmak
üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır (boyutlarla ilgili kuramsal açıklamalar için bkz
sayfa 3-4). 5’li Likert tipindeki (Hiç katılmıyorum=1, Kesinlikle katılıyorum =5)
ölçekte yer alan 10 madde yenilikçilik boyutu ile, 4 madde başarı isteği ile, 3 madde
kendini kontrol ile, 4 madde ise özgüven ile ilgilidir. Özgüven boyutundaki tüm
maddeler ters kodludur. Yazıcıoğlu ve diğerlerinin (2011) çalışmasında yenilikçilik,
özgüven, kendini kontrol ve başarı isteği için hesaplanan güvenirlik katsayıları sırasıyla
şu şekildedir: α= .86, .71, .76, .69. Bu çalışmada güvenirlik düzeylerini düşürdükleri
için 14. madde (özgüven alt testi) ile 21. madde (başarı isteği alt testi) ölçekten
çıkarılmıştır. Bu iki maddenin çıkarılmasından sonra ölçeğin yenilikçilik, özgüven,
kendini kontrol ve başarı isteği alt testlerinin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları
sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: α= .90, .74, .87 ve .78; ölçeğin tümü için hesaplanan
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ise α= .93'tür. Araştırmada kullanılan ölçek formu
ekte verilmiştir.
DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU:
Demografik bilgi formunda iki tanesi açık uçlu olmak üzere toplam sekiz soru
yer almaktadır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve işletme
sahibi olup olmadıklarını tespit etmeye yönelik soruların yanı sıra, çalıştıkları
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işletmenin faaliyet gösterdiği alan7, faaliyet süresi, çalışan sayısını belirlemeye yönelik
sorular bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan demografik bilgi formu ekte verilmiştir.
BULGULAR
Analizlere geçmeden önce Girişimci Davranış Yönelimi toplam puanı ve alt
testlerine ait normallik değerleri hesaplanmıştır; çarpıklık (skewness) değerlerinin -.57
ve -1.43 arasında değiştiği, basıklık (kurtosis) değerlerinin ise -.46 ve 1.63 arasında
değiştiği görülmüştür. Bu değerler normallik sayıltısının sağlandığını göstermektedir
(Field, 2009).
Katılımcıların girişimcilik davranışı yönelimi düzeyleri, katılımcılara ait
demografik bilgilere göre analiz edilmiştir. Katılımcıların girişimcilik davranışı
yönelimlerinin demografik değişkenlere göre nasıl değişim gösterdiğini görmek
amacıyla Pearson Korelasyon analizi, bağımsız gruplar için t-testi analizi ve varyans
analizi (ANOVA) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda başlıklar
halinde verilmiştir. Söz konusu analizlerden önce örneklemin özelliklerinin daha iyi
anlaşılması amacıyla örnekleme ait bazı betimsel bilgiler verilmiştir.
BETİMSEL BİLGİLER
İşletmelerin faaliyet alanı, faaliyet süresi ve çalışan sayısına ilişkin bilgiler Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örneklemdeki işletmelere ait bazı betimsel bilgiler (n=49)
İşletmenin Faaliyet Alanı
Üretim (%)
14 (28.60)
İşletmenin Faaliyet süresi
1-10 yıl (%)
16 (33.30)
İşletmenin Çalışan Sayısı
1-9 Kişi (%)
41 (83.70)

Ticaret (%)
26 (53.10)

Hizmet (%)
9 (18.40)

Toplam (%)
49 (100)

11-20 Yıl (%)
11 (23.00)

21 Yıl ve Üstü (%)
21 (43.70)

Toplam (%)
48* (100)

10-49 Kişi (%)
7 (14.30)

50-249 Kişi (%)
1 (2)

Toplam (%)
49 (100)

* 1 kişi bu soruyu cevaplamamıştır.

7

Üretim İşletmeleri: Hizmet ve ticaret işlevinin dışında kalan sınai mamul, yarı mamul ya da
hammadde üreten işletmelerdir.
Hizmet İşletmeleri: Otel, restoran, banka ve sigorta işletmeleri gibi yetişmiş personelin
müşterilere hizmet sunduğu işletmelerdir.
Ticaret İşletmeleri: Temel olarak malların katma değer eklenmesi olmadan el değiştirmesiyle
ilgili işletmelerdir. (Kaynak: Erdoğan ve Develioğlu, 2008b: 129-131).
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Tablo 1’den de görüldüğü gibi, örneklemdeki işletmelerin yaklaşık yarısı ticaret
alanında faaliyet göstermektedir. İşletmelerin diğer yarısının ise hizmet ve üretim
alanında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. İşletmelerin faaliyet sürelerine
bakıldığında, işletmelerin %43'ünün 21 yıl ve üstü bir faaliyet süresine sahip olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte, faaliyet süresi 10 yıl ve daha düşük olan işletmelerin
önemli sayılabilecek bir orana (%33) sahip olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, çalışan
kişi sayısı açısından incelendiğinde, işletmelerin büyük çoğunluğunda (%84) çalışan
kişi sayısının 1 ile 9 kişi arasında olduğu gözlenmektedir; 50 kişiden fazla kişinin
çalıştığı işletme sayısı yok gibidir (%2).
İşletme sahiplerinin işletmeyi kime devredeceklerine yönelik olarak sorulan açık
uçlu soruya katılımcıların % 51,1'i oğluma/aileme cevabını verirken, % 6,1'i
profesyonel bir yöneticiye son olarak %32,6'sı kapatırım, kimseye devretmem, hak
edene devrederim gibi cevaplar vermişlerdir.
DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER
Çalışmada incelenen değişkenlerin birbirileriyle olan ilişkilerini saptamak
amacıyla Pearson Korelasyon tekniğiyle korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenler
arası korelasyonlara ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Değişkenler arası ilişkilere ait korelasyon katsayıları ve değişkenlere ait
ortalama ve standart sapma değerleri
1-Yaş
2-Faaliyet Süresi
3-Girişimcilik Toplam
4-Yenilikçilik
5-Özgüven
6-Kendini kontrol
7-Başarı İsteği
Ort.
SS

1
1
,400**
-,267
-,207
-,372**
-,338*
-,033
48.67
8.95

2

3

4

5

6

7

1
-,123
-,089
-,147
-,083
-,132
18.29
10.90

1
,956**
,692**
,895**
,765**
3.76
.67

1
,497**
,869**
,654**
3.82
.69

1
,548**
,499**
3.55
.89

1
,515**
3.92
.87

1
3.63
.85

* p<.05, **p<.01

Tablo 2’den de görüldüğü gibi, yaş ile girişimcilik yöneliminin özgüven ve
kendini kontrol boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif bir ilişki bulunmuştur.
Katılımcıların yaşı arttıkça özgüvenleri (r= -.37, p<.01) ve kendini kontrol düzeyleri
(r= -.34, p<.05) azalmaktadır. Yaşın girişimcilik yöneliminin diğer boyutlarıyla
(yenilikçilik ve başarı isteği) anlamlı düzeyde bir ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer
yandan, faaliyet süresi ile girişimcilik yöneliminin hiçbir boyutu arasında anlamlı
düzeyde herhangi bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Son olarak, girişimcilik
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yönelimi toplam puanı ile girişimcilik yöneliminin alt boyutlar arasında ve alt boyutların
kendi arasındaki ilişkiler pozitif yönde ve anlamlı düzeydedir.
GRUPLAR ARASI KARŞILAŞTIRMALAR
EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE GRUPLAR ARASI KARŞILAŞTIRMALAR
Demografik bilgi formunda katılımcılara eğitim durumlarını beş kategoriye göre
(ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü) belirtmeleri istenmiştir. Ancak bu
kategorilere düşen katılımcı sayıları arasındaki fark yüksek olduğu için kategorilerin
birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. İlköğretim ve lise düzeyinde eğitimi olanlar bir grupta
(n=24), ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimi olanlar ise (lisansüstü düzeyde eğitimi olan
katılımcı bulunmamaktadır) diğer bir grupta (n=24) birleştirilmiştir. Ardından, bu iki
gruptaki katılımcıların girişimcilik davranışı yöneliminin her bir alt boyutu açısından
birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını görmek amacıyla bağımsız gruplar desenine
uygun t-testi analizi yapılmıştır. Analizden elde edilen bulgular Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Eğitim düzeyine göre gruplara ait ortalama ve standart sapmalar ile
karşılaştırmalara ilişkin t ve p değerleri
Bağımlı Değişkenler

İlköğretim ve Lise (n=24) Ön lisans ve Lisans (n=24)
t (46) p

Ort. (SS)

Ort. (SS)

Yenilikçilik

3.68 (.80)

3.97 (.55)

-1.47 .15

Özgüven

3.46 (.97)

3.61 (.84)

-.60

Kendini Kontrol

3.64 (.95)

4.21 (.72)

-2.36 .02

Başarı İsteği

3.40 (.83)

3.85 (.83)

-1.85 .07

.55

Tablo 3’ten de görülebileceği gibi, kendini kontrol boyutunda eğitim düzeyi ön
lisans ve lisans olanlar, eğitim düzeyi ilköğretim ve lise olanlara göre anlamlı düzeyde
daha yüksek puanlara sahiptir, t(46)= -2.36, p<.05. Başarı isteği boyutunda da iki grup
arasında benzer bir farkın olduğu görülmektedir, ancak bu farklılığın marjinal düzeyde
(t(46)= -1.85, p=.07) anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Yenilikçilik ve özgüven boyutları
açısından ise iki grup arasında anlamlılık düzeyine ulaşan bir farklılığın olmadığı
görülmektedir.
FAALİYET
SÜRESİNE
KARŞILAŞTIRMALAR

GÖRE

GRUPLAR

ARASI

Bu çalışmanın örneklemini oluşturan işletmelerin ortalama faaliyet süresi 18. 29
yıldır (SS= 10.90). Bu süre, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) (2005) işletmelerin
faaliyet sürelerine ilişkin yaptığı araştırmada bulunan ortalama 20 yıllık faaliyet
süresine son derece yakındır. Bu nedenle, işletmelerin faaliyet sürelerine göre yapılan
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karşılaştırmada, 18 yıllık ortalama faaliyet süresinden fazla bir faaliyet süresine sahip
olan işletmeler ile bu süreye eşit ya da bu süreden düşük olan işletmeler iki ayrı grup
altında toplanarak girişimcilik davranışı yönelimi boyutları açısından karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmaya ilişkin t-testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Faaliyet süresine göre gruplara ait ortalama ve standart sapmalar ile
karşılaştırmalara ilişkin t ve p değerleri
Faaliyet süresi 18 yıl ya da daha az
(n=21)

Faaliyet süresi 18 yıldan
çok
(n=27)

Ort. (SS)

Ort. (SS)

Yenilikçilik

3.81 (.68)

Özgüven

Bağımlı
değişkenler

t
(46)

p

3.81(.71)

.03

.98

3.41 (1.02)

3.63 (.79)

-.85

.40

Kendini Kontrol

3.87 (.95)

3.93 (.81)

.-.22

.83

Başarı İsteği

3.75 (.90)

3.52 (.81)

.92

.36

Tablo 4’ten de görüldüğü gibi, katılımcıların işletmelerinin faaliyet süresinin
girişimcilik davranışı yönelimi üzerinde bir etkisi bulunmamıştır. Faaliyet süresi yüksek
ve faaliyet süresi düşük işletmelerdeki katılımcılar arasında girişimcilik davranışı
yöneliminin hiçbir alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık oluşmamıştır (tüm t
değerleri <1).
Faaliyet alanına göre gruplar arası karşılaştırmalar
İşletmelerin faaliyet gösterdiği alana/sektöre göre (üretim, ticaret, hizmet)
girişimcilik davranışı yönelimini karşılaştırmak amacıyla tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Faaliyet alanına göre gruplara ait ortalama ve standart sapmalar ile
karşılaştırmalara ilişkin F ve p değerleri
Bağımlı
değişkenler
Yenilikçilik
Özgüven
Kendini
Kontrol
Başarı İsteği

Üretim
Ticaret Sektörü
Sektörü (n=14) (n=26)
Ort. (SS)

Ort. (SS)

Hizmet Sektörü
(n=9)
Ort. (SS)

3.97 (.34)

3.62 (.79)

4.18 (.62)

3.74 (.35)

3.17 (.99)b

4.19 (.75)

3.65 (.99)

3.60 (.84)

3.47 (.89)

4.33

(.50)a

4.30 (.26)
4.15 (.53)

F(2,46)

p

2.87

.067

7.96

.001

2.99
2.26

.060
.116

Not: Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında anlamlı
düzeyde fark bulunmaktadır.
Sonuçlar, özgüven boyutu açısından gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar
olduğuna (F(2,46) = 7.96, p<.01), yenilikçilik ve kendini kontrol boyutları açısından ise
461

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
gruplar arasında marjinal düzeyde farklılıklar bulunduğuna (sırasıyla F(2, 46) = 2.87 ve
2.99, p=.07 ve .06) işaret etmektedir. Başarı isteği boyutu açısından gruplar arasında bir
farklılık olmadığı anlaşılmaktadır (F(2,46) = 7.96, p>.05).
ANAVO sonuçlarının işaret ettiği farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu
görmek amacıyla Tukey HSD analizi yapılmıştır. Özgüven boyutu açısından
bakıldığında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların puanlarının (Ort.=
4.33, SS=.50) ticaret sektöründe faaliyet gösteren katılımcılarınkinden (Ort.= 3.17,
SS=.99) yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tukey HSD karşılaştırmaları, özgüven
boyutunda, üretim sektöründe faaliyet gösterenler ile hizmet sektöründe ya da ticaret
sektöründe faaliyet gösterenler arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmadığını
göstermektedir. Ek olarak, Tukey HSD sonuçları, ANOVA tablosunda yenilikçilik ve
kendini kontrol boyutlarında gruplar arasında gözlenen marjinal düzeydeki farklılıkların
anlamlılık düzeyine ulaşamadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, girişimcilik
davranışı yöneliminin yenilikçilik ve kendini kontrol boyutları arasında üretim, ticaret
ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren katılımcılar arasında anlamlı düzeyde bir
farklılık bulunmamaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma girişimcilik davranış yöneliminin yenilikçilik, özgüven, kendini
kontrol ve başarı isteği boyutları açısından ne düzeyde olduğunu belirlemeye ve her bir
boyutun demografik faktörler açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemeye
yönelik olarak Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde görev yapan
yöneticiler ile gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama aşamasında herhangi bir ayrım gözetilmemesine rağmen
katılımcıların tamamının erkeklerden oluşması, literatürde bahsedilen girişimciliğin
erkeklerde daha yaygın olduğu ve girişimci erkek sayısının girişimci kadın sayısından
yüksek olduğu gibi bulgularla paralellik göstermektedir (Scherer vd., 1990; Crant, 1996;
Mazzarol vd., 1999; Özkul, 2008; Shariff ve Saud, 2009; Şeşen ve Basım, 2012).
Katılımcıların yaş ortalaması 48.67 olarak bulunmuştur. Literatürdeki bulgularla
karşılaştırıldığında, örneklemde yer alan yöneticilerin çoğunluğunun ortalama
girişimcilik yaşının üzerinde olduğu söylenebilir (Sinha, 1996; Özkul, 2008; Karahan,
Ünal ve Mete, 2014). Sandıklı’daki işletmelerin faaliyet alanlarına bakıldığında,
çoğunun ticaretle uğraştığı ve ortalama olarak 18 yıldır faaliyette bulundukları
anlaşılmaktadır. Ortalama faaliyet sürelerine bakarak örneklemde yer alan işletmelerin
kurulduktan sonra uzun süre faaliyette bulundukları ve köklü işletmeler olma yolunda
ilerledikleri söylenebilir (Koçel, 2012).
KOSGEB’in yaptığı sınıflandırmaya göre incelendiğinde, işletmelerde çalışan
sayısına bakılarak örneklemde yer alan işletmelerin büyük çoğunluğunun mikro işletme
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olduğu görülmektedir. Buna ek olarak örneklemde yer alan işletmelerin tamamının
KOBİ niteliğinde olduğu söylenebilir (Erdoğan ve Develioğlu, 2008a).
Örneklemde yer alan yöneticilerin ortalama girişimcilik davranış yönelimi puanı
5 üzerinden 3,76 olarak bulunmuştur. Girişimcilik davranış yöneliminin alt boyutları
incelendiğinde de benzer bir eğilim görülmektedir. Örneklemde yer alan yöneticilerin
kendini kontrol puanı, 3,92; yenilikçilik puanı 3,82; başarı isteği 3,63 ve son olarak
özgüven puanı 3,55 olarak hesaplanmıştır. Bu ortalamalardan yola çıkarak
örneklemdeki yöneticilerin girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğunu gösterdiği
söylenebilir.
Değişkenler arası ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi
sonuçlarına göre, girişimcilik davranışı yöneliminin bazı alt boyutları ve yaş arasında
anlamlı düzeyde ilişkiler olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaşı arttıkça özgüvenleri
ve kendini kontrol düzeyi azalmaktadır. Bu bulgu, yaşı büyük olan katılımcıların
yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurmada, iş dünyasındaki yeniliklere adapte olmada
zorluk yaşadığı ve buna bağlı olarak özgüvenlerinde azalma olduğunun bir göstergesi
olabilir. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte yaş ile yenilikçilik boyutu da
negatif yönde ilişkilidir. Bu bulgu da yukarıda yapılan yorumları destekler nitelikte olup
literatür ile aynı doğrultudadır (Sinha, 1996).
İşletmelerin faaliyet süreleri açısından işletme yöneticilerinin girişimcilik
davranışı yönelimleri arasında fark olup olmadığı incelemek için 18 yıl ve üstü faaliyet
süresine sahip olan ve bu süreden az faaliyet süresine sahip olanlar karşılaştırılmıştır.
Bulgulara göre, iki grup arasında herhangi bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgu,
yöneticilerin girişimcilik yönelimi düzeyinin (yenilikçilik, özgüven, başarı isteği ve
kendini kontrol boyutlarının her biri açısından) çalıştığı işletmenin faaliyette süresine
göre değişmediği şeklinde yorumlanabilir.
Eğitim düzeyine göre işletme yöneticilerinin girişimcilik davranışı
yönelimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, daha yüksek eğitim alan
katılımcıların kendini kontrol, yenilikçilik ve başarı isteği düzeylerinin daha düşük
eğitim alanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Başka bir ifadeyle,
eğitim düzeyi yüksek olan işletme yöneticilerinin başarı isteği ve kendini kontrol
düzeyleri de yüksek çıkmıştır. Diğer yandan, eğitim düzeyinin gruplar arasında özgüven
açısından herhangi bir farklılığa yol açmadığı anlaşılmaktadır.
Son olarak, katılımcıların girişimcilik davranış yönelimleri işletmelerin faaliyet
alanlarına göre de incelenmiş ve hizmet sektöründe çalışan yöneticilerin özgüven,
yenilikçilik ve kendini kontrol boyutlarında diğer sektörlerde (üretim ve ticaret) çalışan
yöneticilere göre daha yüksek puan aldığı görülmüştür.
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ÖNERİ VE SINIRLILIKLAR
Araştırma yalnızca Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olan işletmeler
kapsamaktadır.
Sandıklı'daki diğer işletmelere ulaşılamaması, dağıtılan anket formlarının geri
dönüş oranının düşük olması nedeniyle analizlerin görece küçük bir örneklemle (49 kişi)
yapılmış olması araştırmanın önemli kısıtlıklarıdır. Yapılacak sonraki araştırmalarda,
daha sağlıklı genellemeler yapılabilmesi için araştırmaya dahil edilecek işletme
kapsamının genişletilmesi ve katılımcı sayısının artırılması önem arz etmektedir. Ek
olarak, bulgular kısmında da belirtildiği gibi, araştırmanın örneklemi özel olarak tercih
edilmemesine karşın tamamen erkeklerden oluşmuştur. Bu nedenle, bulgular
yorumlanırken örneklemin yalnızca erkeklerden oluştuğu dikkate alınmalıdır.
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Kendime özgü yöntemlerle iş fırsatları yaratırım ve
bunun önemli olduğuna inanırım.
İşimi canlandıracak yeni fikirler düşünürüm ve bundan
çok zevk alırım.
İş fırsatlarımın çoğunu iletişim kurma yeteneğimle
yarattım.
İş hayatımda yeni, sıra dışı şeyler yaparım ve bu beni
heyecanlandırır.
İş fırsatlarını kovalarım ve bunu yaptığım için kendimi
başarılı bulurum.
Kimsenin henüz ilgilenmediği konularda iyi çözümler
bulur ve bundan zevk alırım.
İş hayatımda yenilikçi ve işinden zevk alan kişilerle
arkadaşlık ederim.
Bulunduğum işletmelerin daha iyi çalışmasını sağlar ve
bundan dolayı kendimi iyi hissederim.
İşimde bana faydalı olacak arkadaşlar seçerim.
İşleri mümkün olan ölçüde hızlandırırım ve bundan zevk
alırım.
İş tekliflerinde bulunurken kendimi rahat hissetmem.
Önemli teklifler veya öneriler alırken kendimi rahatsız
hissederim.
İşlerimi kolaylaştıracak kişileri aramakla
oyalanıyormuşum gibi gelmekte.
Çok başarılı işadamlarıyla beraberken kendimi rahat
hissetmem.
İşinin uzmanı olan kişiler, iş dünyasında her zaman fark
edilir.
İşinin ehli olan insanlar bulundukları her örgütü etkili
hale getirebilirler.
İş toplantılarında başarılı insanlar kendilerini çok daha
iyi idare ederler.
İş hayatımdaki başarılara baktıkça kendimle
gururlanırım.
İyi bir iş gerçekleştirdiğim zaman kendimle gurur
duyarım.
Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü işimdeki
başarımdan tamamen ben sorumluyum.
Çalıştığım çoğu kişiden daha üstün olduğumu
düşünürüm.
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Katılmıyorum

 Aşağıda yer alan her bir ifadenin yanındaki
kutucuklara, ilgili ifadeye katılma derecenizi “Hiç
Katılmıyorum < ---- > Kesinlikle Katılıyorum”
seçenekleri arasından işaretleyiniz.
 Lütfen tüm ifadeleri değerlendiriniz. Boş bırakmayınız.

Hiç Katılmıyorum

EK:
Çalışmada Kullanılan Anket Formu (Girişimcilik davranışı yönelimi ölçeği ile
Demografik Bilgi Formu)
GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞI YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ
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DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU
1. Cinsiyetiniz?

( ) Erkek

( ) Kadın

2. Yaşınız? ….……………… (Lütfen yazınız)
3. Medeni Durumunuz?

( ) Evli

4. Eğitim Durumunuz?
( )İlkokul
( )Lisans
( )Lisansüstü
5. İşletmenizin faaliyet gösterdiği alan?
( )Ticaret
( )Hizmet

( ) Bekar
( )Lise
( )Üretim

6. İşletmenizde çalışan sayısı?
( )1- 9 kişi (
( )50-249 kişi
( )250 ve üzeri

)10-49 kişi

7. İşletmeniz kaç yıldır faaliyet
göstermektedir? ………………………(Lütfen yazınız)
8. İşletme sahibi misiniz?

( )Evet

468

( )Önlisans

( )Hayır
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SANDIKLI’DA KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ
Hakan Akça
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı,
Yüksek Lisans, 2014
Özet
Türkiye kültür turizmi potansiyeli açısından oldukça zengindir. Bu zenginlikte doğal
güzellikleri ve günümüze kadar gelen sayısız tarihi ve kültürel eserlerinin katkısı
büyüktür. Türk turizmindeki turist sayısı 2013 yılında, 40 milyona ulaşmıştır. Turizm
gelirleri ise 32,310 milyar US dolarıdır. Turizm gelirlerini artırmanın yolu, pazarlama
stratejileriyle turistlerin, turistik ürün ve hizmetleri tüketim oranını yükseltmek olduğu
söylenebilir. Bu tüketim oranının uygun araçlarla teşvik edilebileceği turizm türlerinden
biri de kültür turizmidir. Nitelikli turist olarak nitelendirilen kültür turisti sayısının
dünyada giderek artması ve aynı zamanda ülkelerin kültür turizm potansiyelleri büyük
önem taşımaktadır. Ayrıca iç turizmi geliştirmenin en güvenilir yolu olan, kültür
turizmi üzerine kurulu bu çalışmada özellikle Afyonkarahisar’daki kaplıcalara gelen
yerli turistlerin, kültür turizmi faaliyetlerine katılmasını sağlayıcı çalışmaların
yapılmasıdır. Bunun dışında turistlere, unutulmaya yüz tutmuş Sandıklı’da düzenlenen
Cirit oyunlarını izleme ve katılma olanağı sunma, Akdağ Tabiat Parkı’nda geziler, ünlü
halk ozanı Yunus Emre’nin Türbesi, Sandıklı Kalesi ve Kale Kitabesi, Hititlerden
Osmanlı’ya geçen camii süsleme sanatı olan Alem geleneği, Yarenlik geleneğinin,
zengin yemek kültürünün tanıtılması ve bunları bir turistik ürün olarak turistlere
sunulması için öneriler paylaşılacaktır ve Afyonkarahisar’ın ilçesi Sandıklı’nın kültür
turizmi mevcut durumu analiz edilecektir. Bu kapsamda tanımlayıcı bir çalışma
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Turist Sayısı, Kültürel Eserler, Kültür, Kültür
Turizmi.
Keywords: Toursim Revenue, Numbers of Tourist, Cultural Artifacts, Culture, Culture
Touris
Giriş
II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki ulaşım ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
turizm hareketlerinin uluslararası çapta ivme kazanmasında önemli rol oynamıştır.
Modern dönemde turizm hareketlerinde artış ve turizmin kurumsallaşması gibi
gelişmeler, turizmin nicel açıdan büyümesini sağlamıştır. Buna karşın bu büyümenin
kitle turizmine yoğunlaşması nedeniyle belirli bir alanda sınırlı olduğu da dikkati
çekmektedir (Kozak, Evren, Çakır, 2013: 20-21).
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Post-modern döneme gelindiğinde, düşünsel odak noktasında kitleselleşmenin
yerini bireyin aldığı, evrensel geçerli ilke veya doğrular yerine, bireyin özgürlüğü ve
refahının öne çıktığı görülmektedir. Post-modern turizm paradigması böylece esnek
kitlesel talep ve üretimden bireysel talep ve üretime doğru hızla yol almaya başlamıştır
(Kozak, vd., 2013: 21).
21. yüzyılda dünyanın en büyük endüstrisi olmaya aday olan turizm; terör (11
Eylül Saldırısı), doğal afetler (Tsunami), sağlık tehditleri (Kuş Gribi, Ebola), petrol
fiyatlarındaki artışlar (Irak Savaşları), döviz kuru dalgalanmaları (2008-Dünya
Ekonomik krizi), ekonomik ve politik (2001-Türkiye Ekonomik krizi) belirsizliklere
rağmen, büyümesini sürdürmüştür. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, ciddi turizm
çalışmaları içine girmektedir.
2014 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO), 2013
yılında uluslararası turizm hareketine katılanların 1 milyar 87 milyon olduğunu
belirtmiştir (http://media.unwto.org/). Belirtilen rakamdan 2013 yılı için Türkiye’nin
payına düşen ise Türkiye İstatistik Kurumu’na (TUİK) göre 39 milyon 226 bin
olduğunu açıklamaktadır (www.tuik.gov.tr). 2013 yılı turizm gelirlerinde ise, UNWTO
uluslararası seyahate harcanan paranın 1 Trilyon 400 milyar US doları olduğunu
belirtmektedir (http://media.unwto.org/). TUİK, 2012’den beri revize edilerek
hesaplanmaya başlanan Türkiye’nin 2013 turizm gelirini 32 milyar 308 milyon ($) US
doları olarak açıklamıştır (www.tuik.gov.tr). Açıklanan rakamlardan anlaşılacağı gibi
Türkiye’nin uluslararası seyahat edenlerin %3.6’sına hitap etmektedir. Turizm gelirinde
ise
% 2.3 ile dünya turizminden pay almaktadır.
Kültür Turizmi
Kültür turizminin temelini oluşturan kültür kavramının kullanımı çok kolay
ancak tanımlanması son derece zordur.
Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tanımlamaya göre kültür (www.tdk.gov.tr) ;
“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin “
“Bir topluma veya halk topluluklarına özgü düşünce ve sanat eserlerinin
bütünüdür. Muhakeme, zevk, eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla
geliştirilmiş olan biçimi”
“Bireyin kazandığı bilgi” olarak ifade etmiştir. Tarihin başlangıcından bugüne
kadar süregelen gelenek görenek ve insan eliyle yapılan eserlerin kalıntılarının
oluşumun tarihe iz düşümü olarak açıklanabilir.
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Kültür turizmi kavramı için literatürde, ”kültür turizmi”, “kültürel turizm”,
“tarihi turizm”, “miras turizmi” şeklinde çeşitli kavramların kullanıldığı bilinmektedir
(Doğaner, 2003: s:3’ten aktaran Üsküdar, 2012, s:12). Kullanılan diğer kelimelerden
anlaşılacağı gibi kesin bir isim ile adlandırılmamaktadır.
Kültür turizmi; bireylerin sürekli ikamet ettikleri yerden ayrılarak, kültürel
ihtiyaçlarını tatmin etmek için bilgi edinmek amacıyla kültürel çekiciliklere doğru
seyahat etmesidir (Tarsuslugil, 2013, s:16).
Diğer bir tanıma göre Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel
etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı sosyoekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde gezginlerin hizmetine sunan bir turizm
anlayışıdır. Yalnızca
tarihsel
değil, günceli
kapsayan
bir
terimdir
(www.festtravel.com.tr). Tanımda belirtildiği gibi kültür turizminin dinamik bir yapıya
sahip olduğu olduğunu ifade edilmiştir.
Kültür turizmi, Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tarafından ise dar anlamıyla şöyle
tanımlanmaktadır; “İnsanların özellikle kültür ve sanat etkinlikleri, festivaller, anıt ve
sit kapsamındaki alanları ziyaret etmek veya eğitim amaçlı hareketleridir.” Geniş
anlamıyla ise; “yukarıdaki tanımın kapsamına giren tüm hareketlerdir çünkü çeşitlilik
ihtiyacına cevap vermektedir; bireyin kültür düzeyini yükseltmeyi, yeni bilgi ve
deneyimlere olanak vermeyi amaçlamaktadır” (Üsküdar, 2012, s:13).
Çeşitli uygarlıkların beşiği olan Türkiye’de, kültür turizmi kaynakları açısından
zenginliğe rağmen gelen kültür turistlerinin sayısı ve elde edilen turizm gelirleri
verilerine bakıldığında; bu turizm türünün henüz yeterince gelişemediği görülmektedir.
Ülkemizde önemi yeteri kadar benimsenememiş olan “kültür turizmi” kavramı tarihi ve
doğal alanların tanıtılması ve korunması için önemli bir araçtır. Ancak sağlayacağı
gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel yararlar göz önüne alındığında öncelikli
geliştirilmesi gereken bir turizm türü olduğu da bir gerçektir.
“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ziyaretçilerin geliş nedenine ilişkin bir
araştırmasına göre, kültür amaçlı ziyaret eden turistlerin sayısı, 2004 yılında
1.116.206, 2005 yılında 1.310.082, 2006 yılında 1.008.513, 2007 yılında 1.154.624 ,
2008 yılında 1.388.837 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılından sonra Yabancı
Ziyaretçilerin Yıllara Göre Türkiye’ye Geliş Amaçları (kişi sayısı) içindeki Kültür
amaçlı bölümü kaldırılmıştır. Kültürel, gezi, eğlence ve sportif olarak tek amaç içinde
birleştirilmiştir. Kültür turizminin 2001 ile 2008 yılları arasındaki Yabancı
ziyaretçilerin geliş nedenlerine göre dağılımı (toplam içinde pay %) şöyledir: 2001
yılında % 9.17, 2002 yılında % 9.10, 2003 yılında % 8.31, 2004 yılında % 7.71, 2005
yılında % 7.6, 2006 yılında % 6.1, 2007 yılında % 6.0 ve 2008 yılında
%
6.4‘dır” (Gülcan, 2010, s:104). Kültür amaçlı ziyaret eden turist sayısında
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dalgalanmanın olduğu ve geliş nedenlerine göre dağılımlarına bakıldığında ise her yıl
azalan bir grafik sergilemektedir.
Kültür turizminin amacı; temel amaçlar içinde iç turizmi canlı tutmak, ilerde
dünyada olabilecek ekonomik sorunlara karşı kendi turizm yapısını oluşturmaktır.
Turistlere ve yerel halka koruyarak kullanma felsefesini aşılamaktır. Bu felsefe, oradaki
turizm paydaşlarının yerel halka ve turistlere çeşitli eğitimler vererek oluşturulabilir. Bu
anlayış, farkındalık yaratarak yerel halkta gelecek nesillere geçmişten bağlarını güçlü
bir şekilde devam ettirebilmesini sağlar. Bunun sonucunda da turizm paydaşları sorumlu
bir ticaret içinde olur. Turizmin olumsuz etkisini en aza indirilmesi için somut kültürel
miraslar ve somut olmayan kültürel miraslara yönelik uzun vadeli takip ve
değerlendirme programları oluşturmak ve desteklemek, bulunulan yerdeki kültürel
çekiciliği yerel halkın geçimine katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesi ve bu oluşum
sürecinde yerel halkın da fikirlerine önem verilmesi, gerekli altyapı ve üstyapı
hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir.
İç turizmin üzerinde durmak gerekirse, Euromonitor International'ın hayata
geçirdiği Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde 2014 yılının seyahat
eğilimlerini belirleyen ve Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin derlediği bilgilere göre,
“Yurt içi pazar payının en yüksek olduğu Fransa’da bu oran yüzde 40’lara
yaklaşırken İtalya, Polonya gibi ülkelerde de yüzde 35’lik paylar dikkat çekiyor.
Avrupa’da yurt içi turizm pazarının genel içindeki paylarında dikkat çeken ülkeler
arasında özellikle yurt dışına en çok turist gönderen Almanya ve İngiltere dikkat
çekiyor. Almanya’da iç pazarın payı yüzde 21,6 iken, İngiltere’de bu payın yüzde 20
civarında olduğu görülüyor. AB üyesi ülkelerde iç turizm payı(%) ilk beşte olan
Fransa(% 39.3), İtalya(% 35.4), Polonya(% 35.2), Romanya (%34.00) İspanya(%27.3)
yer almaktadır“ (www.turizmgazetesi.com). Dünya turizmden ciddi oranlarda pay alan
Fransa ve İtalya’nın bu durumuna şaşırmamak lazım. Çünkü turizmi geliştirmek için
turizmde en önemli birliklerin ve akademik olarak en ciddi araştırmaların yapıldığı
yerlerdir.
Kültür turizminin bir ülke, bölge veya yörede sürdürülebilir bir yapıda olabilmesi
için, kültür turizmi planlamasında bazı unsurların göz önüne alınması gerekmektedir.
Bunlar şöyle sıralanabilir (www.cekulvakfi.org.tr): Tarihi çevrenin kalitesini
geliştirmek, ziyaretçi deneyiminin kalitesini yükseltmek, ziyaretçi sayısını ve akışını
yönetmek, yerel topluma ve ekonomiye yarar sağlamak, bölgedeki diğer çekim
merkezleriyle rekabet etmek yerine işbirliği yapmak, birbirini tamamlayan etkinliklerde
buluşmak, toplu kamu taşımacılığından en üst düzeyde yararlanmak, turizm sektörüne
ulaşım için altyapı desteği sağlamaktır.
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Sandıklı İlçesinin Kültürel Değerleri
Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçe olan Sandıklı, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu
Bölümü’nde, Antalya-Ankara karayolu üzerinde kendi adıyla anılmakta olan Sandıklı
Ovası üzerine kurulmuştur. Bir bakıma önemli bir yol güzergâhındadır.
Afyonkarahisar’a Ege ve Akdeniz istikametinden gelen İç Anadolu, Marmara ve
Karadeniz’e doğru giden otobüsle ya da şahsi arabalarıyla geçenlerin güzergâhına
sahiptir. Türkiye’de demiryolu taşımacılığında önemli konumda bulunmaktadır. Fakat
çeşitli sebeplerden dolayı Sandıklı’da demiryolu ulaşımı kapanmıştır.
Sandıklı'nın bilinen en eski tarihi bakır, tunç ve demir devri dönemlerine kadar
gitmektedir. Hititler(Etiler), Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Roma ve Bizans
İmparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti egemenliğine geçmiş olan
ve tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur.
Rivayete göre Sandıklı’nın adı, Germiyanoğullarından Sahibataoğulları,
Sandıklı'nın Bizanslıların elinde bulunduğu bir zamanda tahmini 1115 yılında Bizans
beylerinden birisinin düğününe katılır. Düğüne gidilir iken, hediye götürüldüğü süsü
verilerek 40 deveye yüklenen 80 sandık içerisine 80 yiğit konulur. Herkes zevk-i alemde
iken bu yiğitler sandıklarından çıkar ve ufak bir çarpışmadan sonra Sandıklı'yı
fethederler. Bu nedenle de bu yere Sandıklı adı verilir.
Somut Olmayan Kültürel Miraslar
Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller,
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç gereçler ve kültürel mekânları ifade
eder (www.kulturelmirasmuzesi.com).
Somut olmayan kültürel miras kavramı, UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nın
17 Ekim 2003 tarihinde toplanan Genel Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe giren Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde sözleşmenin birinci maddesinde
tanımlamasında nelerin somut olmayan kültürel mirası oluşturduğu sorusu şöyle
yanıtlanmaktadır (www.gazi.edu.tr) ;
a). Dilin somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında bir araç işlevi gördüğü
sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler
b). Gösteri Sanatları
c). Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Festivaller
d). Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile ilgili uygulamalar
e). El Sanatları Geleneği
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4 Haziran 2014 tarihinde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi Hükümetler Arası Komitesine 2. kez seçilen Türkiye
(www.unesco.org.tr), sözlü gelenekler, gösteri sanatları, şölenler, el sanatları geleneği
gibi somut olmayan kültürel mirasları araştırma, derleme, genç kuşaklara aktarımı gibi
görevleri icra edecektir. Bu da Türkiye’nin daha iyi tanıtılmasına ve pazarlanmasına
yardımcı olacaktır.
Cirit Oyunu
Cirit, bir diğer adı ile Çavgan; Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata
sporudur. Türkler bu atlı oyunu Orta Asya’dan günümüze taşımışlardır. 16. yüzyılda
bir savaş oyunu olarak kabul edilmişti. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesi ve sarayının en
büyük gösteri sporu ve oyunu oldu (www.gelenekselfed.gov.tr).
“Cirit oyunu Orta Asya’da insanların boş zamanlarını iyi geçirmeleri ve savaşa
her an hazır olmaları için yapılan bir spordu. Kabileler halinde yaşayan Türkler,
savaşlarda başarı elde etmenin yolunu savaşanların ve atların iyi hazırlanması, zinde
olmasıyla mümkün olacağına inanırlardı. Bunu için atlarını ve savaşçılarını savaşa
hazırlayan, savaşçılarının at üstündeki mızrak atma, ok kullanma, isabet ettirme
kabiliyetlerini geliştiren, kısacası savaş sırasında karşılaşacak bütün at ve insan
hareketlerini içine alan cirit oyununu ortaya çıkarmışlardır. Türkler tarih boyunca atlı
sporlara gereken önemi vermiştir” (www.dadasdergisi.com). Bu ata sporu Sandıklı
ilçesinde farklı yerlerde, neredeyse her hafta sonu oynanmaktadır.
Süsleme sanatı “Alem”
Türk Dil Kurumu’nda ”Alem” kelimesi şu anlama gelmektedir; Minare, kubbe,
sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya
lale biçiminde süs, ayçadır (www.tdk.gov.tr).
Uygarlıkların kendini farklı bir biçimde ifadesi şeklinde yer alan Alemler aynı
zamanda toplulukların sembolü de olmuştur. Türk-İslam sanatında geleneksel
uygulamalar içerisinde yer alan ve geleneksel, dini ve sosyal bir anlayışa yönelik olarak
yapılan Alemler, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır (Duymaz ve Aydoğdu, 2008,
s:247).
Cami mimarisinde, Kubbenin inşası bitirilip seren direği olarak adlandırılan
direğin tepesine kurşun bağlandığında en üstte bir açıklık kalır. Bu açıklığın kapatılması
ve içine su geçirmemesi için tam bu noktaya Alem yerleştirilir. Bir tür kilit işlevi gören
Alem, kurşunların birleştiği yeri sıkıştırarak kubbe ve minarelerden yağmur suyunun
sızmasını engellediği gibi rüzgar ve fırtına çıktığında kubbe üzerindeki kurşunların
dağılmasını da önler (www.anadolujet.com). Teknolojik gelişmelerin vermiş olduğu
zararlardan biri de, Alem işiyle uğraşan ustaların sayısının oldukça azalmasıdır.
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Gezek / Yârenlik (Yârân) Geleneği
Orta Asya kökenli, sazlı sözlü bir folklor geleneğimiz olan yâren, ahilik kültürü
içinde yoğrularak ülkemizin birçok yöresinde, bazı Türk Cumhuriyetlerin de,
balkanlardaki Türk soydaşlarımızın yaşadığı bazı bölgelerde çeşitli adlarda günümüze
kadar sürüp gelmiştir (www.sandiklikultur.org.tr).
Sandıklı tarihinden bu yana etkili olan “Ahilik Kültürü” ve hâlâ sürdürülmekte
olan “Gezek” geleneği, Sandıklı halkı arasında güçlü ve samimi bağlar oluşturmuştur.
Uzun yıllar süre gelen yakın arkadaşlık ve dostlukların izleri bugün bile
görülebilmektedir. Bu nedenle “yâren” kelimesinin anlamını araştırırken kelimeyi
yöresel ve kültürel anlamda ele almışlardır (Akar, 2013, s:18).
“Yâren” sözcüğü bu geleneğe mensup kişilerin her bir ferdi için bir unvan ve
lakap olarak kullanılmaktadır. “Yâren” sözcüğü aynı zamanda bu geleneğin genel bir
ismi olarak da kullanılmaktadır. (Akar, 2013, s:19).
Yaren ocağına misafirin kabulü şu şekilde olmaktadır; “Yâren ocağına olur
olmaz her kişi davet edilmez. Oturup kalkmasını bilen, yol yordam görmüş,
davranışlarıyla toplumun ahengini bozmayacak kişiler misafir kabul edilebilirler.
Misafir olacaklara belirli bir saatte ocağa gelmeleri söylenmiştir. Buna göre yaran
evine gelirler. İçeri alınmaları da belli bir kurala göre yapılır. Bütün misafirler içeri
alınıp yerlerine oturduktan sonra dua ve niyazlarla yaran gecesi başlar. Yöresel halk
oyunları, türküler, maniler, orta oyunları, misafirlere çeşitli ikramlarla ve sohbet ile
gece geç saatlere kadar eğlence ve kültür şöleni devam eder” (
www.sandiklikultur.org.tr) .
Geleneksel Sohbet Toplantıları, 2010 yılında UNESCO İnsanlığın Somut
Olmayan
Kültürel
Mirasının
Temsili
Listesi’ne
kayıt
ettirilmiştir
(www.kulturturizm.gov.tr). İsim olarak farklı olsa da bu Sohbet Toplantıları
Afyonkarahisar ilinin de içinde bulunduğu 15 ili kapsamaktadır.
Ünlü Halk Ozanı Yunus Emre
Türk halk ozanlarının tartışmasız öncüsü olan, Türk dilini tüm yalınlığı ve
güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir
insandır. Yunus Emre, ömrü boyunca cahillikten nefret edip, aşkı, barışı, güzelliği
savunmuştur. Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, Türkü ve ilahilere söz
olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus Emre, Türk kültür
ve uygarlığının oluşumuna büyük katkılar sağlamış bir gönül insanıdır.
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Sandıklı’ya Özgü Yemek Kültürü ve Özellikleri
Sandıklı’nın gerek eğitim gerekse görgü yoluyla kuşaktan kuşağa geçen ve halk
arasında ortak ve sağlam bağların meydana gelmesini sağlayan gelenek ve görenekler
hala devam etmektedir. İlçe ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Bu durum
yemek kültürünün oluşmasında da önemli yer tutar. Sandıklı Yöresel yemekleri
incelendiğinde, et ve et ürünleri ile hamur işlerinin yaygın olarak kullanıldığı
görüşmüştür.
Sandıklı mutfağının en önemli özellikleri (www.sandikli.biz );
1. Yöreye özgü bitki olan haşhaş ve meşhur patatesin yemeklerde ve özellikle
hamur işlerinde bol miktarda kullanılması en önemli özelliğidir.
2. Sandıklı mutfağında ekşili kabak ve yemeği tatlısı ve helvası özel yer tutar.
3. Pilavların içinde Sandıklı’ya özgü küçük yeşil mercimekle yapılan mercimek
pilavı yani alaçaşın özel yeri vardır.
4. Nohut gibikkuru baklagillerle birlikte pirinç pilavı ve bulgur pilavı da düğün
ve davet yemeklerinde tercih edilir.
5. Et ve et ürürnleri çok kullanılır ve etin uzun süreli pişirilerek kendine has
lezzet oluşturulur..(saç,güveç,gümlü). Ayrıca davet yemeklerinde bütün parça et
kullanılır.
6. Kaymak, Sandıklı mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Manda
kaymağının azalmasıyla süt kaymağı tatlı ve yöremize aittoyga çorbalarının servisinde
tercih edilmektedir.
7. Hamur işlerinde don yağının tercih edilmesi ve margarine az yer verilerek(iç
yağı) kullanılması da Sandıklı yemek kültürüne önemli bir yere sahiptir. Özellikle
bükmede ve fıstıklı kurabiye çeşitlerinde tercih edilmektedir.
8. Bükme, Tepsi böreği, Katmer hamur işlerinde en çok yapılandır. Haşhaş
ilavesi ile hazırlanan hamur işlerinde, başta yöreye has küçük yeşil mercimek olmak
üzere peynir, patates ve kıyma, kabak, ıspanak iç malzemesi olarak kullanılır
9. Mercimek, buğday ve buğdaydan elde edilen bulgur ve ince çekilmiş bulgur
yemeklerde sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Bu genel yemek kültürleri dışında gelenekler
göre de yemekler çeşitlenmektedir. Bunlar yıllarca özel günlerde yapılan yemeklerdir.
Bu belirtilen özelliklerin dışında yöreye özgü olan “Sandıklı Ekmeği” var. “Eşi
benzeri olmayan, tamamen Sandıklı’ya özgü, katkısız ve sağlıklıdır. Fiyatı ve ağırlığı
diğer ekmek türlerinden farklıdır. Ağırlığı 2 kilodan fazladır. Tüketim süresi neredeyse
10 gün sürebilmektedir. Bir Sandıklı ekmeği niçin 10 gün gider? Çünkü hemen
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sertleşiyor fakat bu sertleşme taş gibi anlamında değildir. Tatlı sert bir kıvama gelir.
İşte bu sertlik onun fazla tüketilmesinin sağlar. Diyet yapanlar için uygun bir tüketim
ürünüdür “(www.milliyet.com ).
Somut Olan Kültürel Miraslar
Kültürel miras, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili; yerüstü, yeraltı veya su altındaki tüm taşınır taşınmaz varlıklar olarak
tanımlanmaktadır. Bu kültürel varlıklar, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören
yeri, höyük, Tümülüs( anıt mezar), külliye, cami, kilise gibi somut kültür kalıntıları
şeklinde olanlarına somut olan kültürel miras olarak adlandırılır.
Ünlü Halk Ozanı Yunus Emre’nin Türbesi
Döneminin ünlü Türk Mutasavvıfı ve halk ozanı olan Yunus Emre'nin, bilahare
Sandıklı’nın bir mahallesi haline getirilen Yunus Emre Mahallesinde (Çay Köy), iki ayrı
yönden gelen daha sonra birleşerek vadi boyunca akıp Menderes nehrine ulaşan Sel
Çayı ve Çanlı Dere olarak anılan iki çayın birleştiği yerde hocası Taptuk Emre ile
birlikte yaşamış olduğu bilinmektedir. Halen bu çayın bir tarafında Yunus Emre’nin
diğer tarafında da Taptuk Emre’nin kabirleri bulunmaktadır.
Sandıklı Kalesi (Hisarı) ve Sandıklı Kitabesi
Sandıklı (Kalesi)Hisarı, tarih öncesi bir höyük üzerine üç kat sur ile çevrilmiş
küçük bir kaleydi. Dış kale kapısı üzerine konan iki mermer parçasına yazılan kitabesi
çok önemli bir tarih belgesidir. Günümüzde bu kitabe hisar civarında bulunan Çavuş
Çeşmesi’nin yan dikmeleri olarak kullanılmıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı Sandıklı
Kale’sinden günümüze sadece bir duvar kalmıştır.
Tarihi Hüdai Kaplıcaları
Sandıklı ilçesinin 8 Km. güneyinde bulunur. Sandıklı Belediye Başkanlığı
tarafından işletilen Hüdai Kaplıcaları İşletmesi ile özel sektörce yeni hizmete açılan 5
yıldızlı Sandıklı Thermal Park Hotel olmak üzere iki adet çok kapsamlı tesis
bulunmaktadır. Kaplıcada şifalı sular jeolojik bir çatlağın değişik yerlerinden zengin
kaynaklarından çıkan şifalı suların ısısı 80-85°C dir. Sodyum sülfatlı ve bikarbonatlı
olan suların radyoaktivitesi 8 ile 72 eman arasındadır. Hüdai Kaplıcaları radyoaktivide
bakımından Türkiye’de ilk sırayı almaktadır.
Hüdai Kaplıcası, eskiden beri bilinen ve kullanılan bir kaplıcadır. İlk
Hristiyanlık devrinde o civarın başpiskoposu Hieropolis’te (Koçhisar) Sen Mişel bu
kaplıcada hastaları tedavi ederek mucizeler göstermiş, bundan dolayı eski kitaplara Sen
Mişel’in Mucizeleri diye geçmiştir. Bu şifa kaynağı dolayısıyla Hieropolis Mukaddes
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Şehir olarak tanınmış, diğer kaplıcalarla beraber Afyonkarahisar İline Frigya Salutaris
(Şifalı Frigya) adı verilmiştir. Kaplıcada Bizans devrinden kalma hamamlar vardır.
Akdağ Tabiat Parkı
Akdağ Tabiat Parkı; flora, fauna, jeolojik ve jeomorfolojik unsurları bünyesinde
barındırmaktadır. Tabiat Parkı’nda, Yılkı atları, Anadolu Sıvacısı, Geyik, Kara Akbaba,
Kaya Kartalı, Küçük Kerkenez, nesilleri tehlike altında olan Kızıl Akbaba, Sakalı
Akbaba gibi hayvanlar ile 124’ü endemik olmak üzere 1058 bitki türü bulunmaktadır.
Akdağ, Romalılar döneminde yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Karakaya'da
temel kalıntıları, lahit şeklindeki mezarlar ve buralardan çıkarılan paralar, Saraç'ta sur
kalıntısı, Küfü'de kuyu, seren, zincir ve kova resmi olan taş anıt Roma döneminden izler
taşımaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Sandıklı sahip olduğu coğrafi yapısı, tarihi ve kültürel değerlerinin yanında iklimi
ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde kültür turizmi odaklı gezintiler yapılması için uygun
bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin kültür turizm amaçlı olarak
kullanılabilmesi konusunda halkın bilgi düzeyi, ilgisinin yeterli olmadığı görülmüştür.
Buna en büyük etken birçok kaya mezar ve tümülüslerin kaçak defineciler tarafından
tahrip edilmesidir. Bu kaçak definecilik, Sandıklı’da kültür turizminden kazanılan payı
azaltabilir. Bunun için gerekli yasalar var fakat caydırıcı bir etkisi yoktur.
Buna rağmen Afyonkarahisar’daki kültür turizmi potansiyeli, 2012 yılında
açıklanan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre:” Afyonkarahisar’daki turizm
belgeli tesislerde 264 bin 841 turist geldiği, ilçeler arasında turistlerin en çok tercih
ettiği yer, Sandıklı’dır. Sandıklı’daki turizm belgeli işletmelerde 43 bin 815 kişi giriş
yaptığını belirtmiştir. Belediye belgeli işletmelere ise 430 bin 449 turist geldi.
Afyonkarahisar’ın merkezindeki işletmelerde 95 bin 843 turist konaklarken,
Sandıklı’nın belediye belgeli işletmeleri 116 bin 426 turiste ev sahipliği yapılmıştır”
(www.afyontime.com). Rakamlardan anlaşılacağı ciddi bir turizm talebi vardır.
Sandıklı’nın sahip olduğu potansiyeli tanıtmak, kültür turizmini geliştirmek ve bu
sayede yerel halkın sosyokültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak için
yapılması gerekenler:
1) Bölgede sadece bir turizm türü üzerine planlar yapılmamalı özellikle
Türkiye’nin en iyi kaplıcalarına sahip olan Sandıklı’ya gelen kaplıca turistlerinin paket
turlarla Kültür turizmine yönlendirilmeli,
2) Bölgenin kültürel kaynaklarını tespit etmek ve tahrip derecesi az olan kültürel
kaynaklarını restore edilerek ya da müzeye kaldırarak envanter çalışması yapılmalı,
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3) Kültür turizme taraf olacak tüm kişi, kurum, kuruluşlar arasında etkili bir
işbirliği, koordinasyon sağlanmalı ve bu planlama sürecinde yerel halkın katılımı
sağlanmalı,
4) Sürdürülebilirlik ilkesine ve kültür turizmi amacına uygun, kültürel değerlerin
kapasiteleri göz önüne alınarak kültür turizminin geliştirilmesi yönünde planlama
yapılmalıdır.
5) Kültür turizmini destekleyen ulusal ve uluslararası birliklere (Cittaslow, Tarihi
Kenteler Birliği gibi) üye olmak gerekmektedir
6) Türklerin Anadolu tarihinde İkinci Malazgirt Zaferi olarak bilinen
Miryokefalon Savaşı’nın Denizli ilçesi Divril ile Sandıklı ilçesinin ortak bir çalışma
içerisinde öğrencilere tarih bilincini aşılamak çeşitli canlandırmalar veya tarih ve doğa
bisiklet turu yapılabilir.
7) Halk ozanı Yunus Emre ulusal veya uluslararası katılımlı kültür ve
edebiyat festivalleri yapılabilir.
8) Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde Servis bölümü dışında bölümlerin
(özellikle resepsiyon ve kat hizmetleri) de açılmasıyla öğrencilerin, kültür turizmi için
nitelikli ve yerel şartları bilen çalışanlar yetiştirmeli
9) Yöresel yemekleri, Türk Standartları Enstitüsü’nün Coğrafi İşaretler
programına kayıt altına alınmalı. Bu sayede yemek geleneklerinin kaybolmamasını
sağlar ve ticari kazanç elde etmiş olurlar. Hatta "Kaybolmayan Lezzetler” adı altında
festival düzenlenebilir.
10) Teknolojiye yenik düşmüş(Keçecilik, Halı ve Kilim dokumacılığı, Süsleme
sanatı olan Alem) için sanat atölyeleri kurulup, kamu kurum ve kuruluşları bunları
desteklemesi
11) Bölgede oynanan Cirit oyununu, ülkede ve dünyada tanınabilir hale getirmek
için müsabakalar yapılabilir. (Erzurum’daki cirit takımıyla koordineli çalışmalar
düzenlenebilir)
12) Ulusal ve uluslararası tanıtımda basının rolü yadsınamaz olduğu için,
televizyon, gazete ve broşürler yardımıyla Sandıklı ve çevresinin kültür turizmi ile
kültürel eserleri (somut ve somut olmayan) ve eko-turizm ile ilgili doğal çekicilikler
tanıtılabilir.
13) Ulusal ve uluslararası seyahat acenteleri ile iletişimde bulunarak, Sandıklı ve
çevresinin kültürel bakımdan ne kadar zengin bir bölge olduğunu gezdirerek bire bir
anlatılması
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14) İlkokul ve İlköğretim okullarında “Doğal ve Kültürel Varlıklarımızı
Koruyarak Kullanalım “ başlıklı bir ders verilip doğada çöp toplama gibi doğaya duyarlı
etkinlikler ve müze, ören yerlerine geziler düzenlenebilir.
15) Yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin anavatana dönmesine büyük önem
vermeliyiz. (Hüdai kaplıcalarında bulunup Vatikan müzesine gönderilen Aziz
Abercius’a ait tarihi kitabe)
Sonuç olarak, Ulu Önder Atatürk’ün bir sözü kültür turizminin ne kadar önemli
olduğunu belirtmektedir. ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözü bu
topraklarda bize kalan her şey, paha biçilemez emanetlerdir. Bu paha biçilemez
emanetleri, kültür turizm odaklı diğer turizm çeşitleriyle birleştirerek pazarlanması
önem arz etmektedir.
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SANDIKLI'DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
İLÇE EKONOMİSİNEKATKILARI
Ersin IRK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Mesut ARDIÇ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Mustafa ÇOLAK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ÖZET
Üniversiteler bulundukları yerlere birçok katkıda bulunurlar. Bu çalışmada üniversite
öğrencilerinin ilçe ekonomisine yaptıkları katkılar araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin harcamalar
yoluyla ilçe ekonomisine katkıları ortaya koymaktır. Yazarlarca hazırlanan anket formu,
Sandıklı Meslek Yüksek Okulu’nda halen öğrenim görmekte olan altı bölümden 146 öğrenci
tarafından doldurulmuştur. Anket formundan elde edilen sonuçlara göre Sandıklı’ da
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çoğu alt gelir grubuna dâhildir. Çalışma sonucuna
göre erkek öğrencilerin aylık ortalama harcamalarının 669,79 TL, bayan öğrencilerin ise
564,91 TL olduğu hesaplanmıştır. Toplamda tüm üniversite öğrencilerinin aylık olarak ilçe
ekonomisine katkılarının ise 545.921,07 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Harcamalar
içinde en yüksek olanının hem erkek hem bayan öğrenciler de barınma olduğu anlaşılmıştır.
Öğrenciler genel olarak Sandıklı halkı ve esnafının öğrencilere karşı olan tutumundan
memnun değildir. Bayan öğrenciler de bu oranının daha düşük olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci harcamaları, Ekonomik katkı, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı
Keywords: Vocationalcollege, Studentexpenses, Economiccontribution Afyon Kocatepe
University, Sandıklı

1. GİRİŞ
Üniversiteler, bulundukları yerlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli
katkı sağlamaktadırlar. Sosyo-kültürel alanda düzenlenen panel, söyleşi, konferans gibi
aktiviteler, ilçe yerel halkın bilgilendirilmesi, çeşitlilik yaratması ve farklılığın zamanla
hoşgörüye dönüşmesi açısından temel bir rol üstlenmektedir. Yine üniversiteler
bulundukları yerin dış dünya ile irtibat kurmasında anahtar bir nitelik taşımaktadır.
Bahar Şenlikleri, önemli günler, milli bayramlar ve benzeri durumlar için düzenlenen
etkinlikler sayesinde hem kültür aktarımı gerçekleştirilmekte, hem de insanların
muayyen bir zaman ve mekânda buluşmaları sosyal hayatta pozitif katkılar
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sağlanmaktır. Bu faaliyetlerin, farklı kültürel alışkanlıkları olan bireylerin bulunduğu,
özellikle küçük ve kapalı şehirlerde toplumsal çeşitlilik açısından son derece önemli bir
yeri vardır.
Üniversitelerin ekonomik alandaki katkıları iki noktada yoğunlaşmaktadır.
Bunlardan ilki ve en önemlisi öğrencilerin harcamalar yoluyla kent ekonomisine
yaptıkları katkıdır. İkinci olarak ise başta bulundukları şehir olmak üzere piyasaya
nitelikli ve eğitimli iş gücü sağlamalarıdır.
Türkiye‘de yükseköğretim faaliyeti yürüten üniversitelerin şehirlerin ve
bölgelerin ekonomisine etkileri, üzerinde durulan ve araştırmalara konu olan bir
durumdur. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Afyon il merkezi ve ilçeleri de dâhil olmak
üzere toplam 15 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Her yeni eğitim yılında
mevcudunu arttıran üniversitelerdeki öğrencilerin harcamaları ve yerel ekonomiye
katkıları araştırılmak istenmiştir. Bu çalışmada evren olarak Sandıklı Meslek Yüksek
Okulu öğrencileri seçilmiştir. Sandıklı’da öğrenim gören öğrencilerin aylık olarak
yaptıkları harcamalarla, ilçe ekonomisine; barınma, giyim, kozmetik, sosyal, eğlence,
eğitim gibi kalemlerde etkisinin olduğu anlaşılmıştır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı olan Sandıklı Meslek Yüksek Okulu 19931994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Sandıklı MYO’da 2013-2014 öğretim
yılı itibariyle 2 öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi eğitim faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Sandıklı MYO’da 7 normal öğretim ve 5 ikinci öğretim programı
olmak üzere 12 programda öğretim yapılmakta ve toplam 1485 öğrenci öğrenim
görmektedir.
Çalışkan vd. 2010 yılında Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek
Okulu öğrencilerinin harcama bütçelerini, bütçeleri içinde yer alan harcama kalemlerine
ayırdıkları miktarları ve paylar ile öğrenci harcamalarının ilçe ekonomisine katkısını
analiz eden çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin harcamaları ilçe ekonomisine
önemli katkı sağladığı görülmüştür.
Akçakanat vd. 2010’da yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin bulundukları
il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri öğrencilerinin yaşamlarını
sürdürmek ve eğitimlerini devam ettirmek amacıyla gerçekleştirdikleri harcamalara ele
almış ve üniversitelerin bölge ekonomilerine etkileri, aslında ölçülebilenin çok daha
üzerinde olduğu görülmüştür. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören bir
öğrencinin aylık ortalama harcaması 2009 yılı rakamlarına göre yaklaşık 474 TL olduğu
saptanmıştır. Yine 2009 rakamlarına göre öğrenci harcamalarının Isparta ekonomisine
toplam katkısı yıllık 80 milyon TL’yi aşmaktadır.
Yayar vd. 2013 yılında Gaziosmanpaşa üniversitesinin personelinin ve
öğrencilerinin Tokat iline yapmış olduğu ekonomik katkı etkisi yaklaşık olarak
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252.320.376TL olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, üniversitenin il
ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığı bir gerçektir.
Ergün 2003 yılında Afyon Kocatepe üniversitesi Bolvadin meslek
yüksekokulunun Bolvadin ilçe sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına katkısı olduğu
bölgesel gelişmede eğitim kurumunun önemli olduğu sonucuna varmıştır.
Tuğcu 2003 yılında, üniversitelerin yerel ekonomik faaliyet hacmine katkılarını
Nevşehir ilinde incelemiş ve yerel bir ekonomi için son derece önemli bir iktisadi aktör
olduğu görülmüştür. 2002-2003 yılında eğitim-öğretim yılına ait katkı toplamı
13.646.000.000.000 TL olduğu saptanmış ve bölgesel katkı etkisi olmuştur.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı:
2.2. Çalışmanın başlıca amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek
Yüksek Okulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine yaptıkları katkıyı ortaya koymaktır
2.3. Araştırma Evreni ve Örneklemin Belirlenmesi:
Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu
öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçimi kolayda örnekleme yoluyla yapılmıştır.
2.4. Materyal ve Yöntem:
Çalışma için yazarlar tarafından daha önceki çalışmalar göz önünde
bulundurularak bir yarı anket formu geliştirilmiştir. Form üç bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde kişisel bilgiler sorulmuştur. İkinci bölümde öğrencilere harcamaları ile
ilgili sorular yöneltilmiştir. Üçüncü bölümde ise öğrencilere halkın, esnafın tutumları
ve tanıdıklarına Sandıklı’yı tavsiye edip etmeyecekleri sorulmuştur. Elektronik ortamda
hazırlanan anket formu öğrenciler tarafından yine internet üzerinden doldurulmuştur.
Elde edilen veriler SPSS ve Excel programları yardımıyla özetlenmiştir.
2.5. Bulgular:
Sandıklı Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden146’sı
araştırmaya dâhil olmuştur. Bu öğrencilerin sayıları ve cinsiyet dağılımı Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1:Sandıklı MYO çalışmaya katılan öğrenci sayıları
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Erkek

73

50

Kız

73

50
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Toplam

146

%100

Soruları cevaplayan toplam 146 öğrencinin73 tanesi bayan, 73 tanesi de erkektir.
Çalışmanın doğrudan görüşme yoluyla değil de elektronik ortam üzerinden yürütülmesi
katılımı sınırlamıştır. Yaklaşık 1500 öğrencinin %10’luk bir kesiminin cevapları veri
alınmıştır.
Tablo 2: Katılımcıların Bölümlere Göre Dağılımı
Program

Erkek

Bayan

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

32

34

66

İşletme Yönetimi

12

24

36

Harita ve Kadastro

13

9

22

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

12

1

13

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

4

2

6

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

-

3

3

73

73

Toplam

Toplam

146

Tablo 2’de katılımcı öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımları
özetlenmiştir. Tabloya göre en çok katılımcı 32 erkek ve 34 bayan öğrenci ile Büro
Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümündendir. İşletme Yönetimi Bölümünden36, Harita ve
Kadastro Bölümünden 22,Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünden 13, Otel Lokanta
ve İkram Hizmetleri Bölümünden 5,Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümünden ise
1öğrenci yapılan çalışmaya katılmıştır.
Tablo 3: Barınma İhtiyacına Göre Dağılım
Barınma Türü

Erkek

Bayan

Özel Yurt

23

29

52

Öğrenci Evi

33

10

43

Kredi Yurtlar

7

26

33

Aile Yanında

10

8

18

Toplam

73

73
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Tablo 3’de öğrencilerin Sandıklı’da barınma ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları
özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde bayan öğrencilerin barınma ihtiyacını en fazla özel
yurtlarda, ikinci sırada kredi yurtlar kurumu yurtlarında, üçüncü sırada öğrenci
evlerinde ve son olarak da aile yanında kalmak suretiyle karşıladıkları görülmektedir.
Erkek öğrencilerin verdikleri cevaplardan daha çok öğrenci evlerinde kaldıkları
anlaşılmaktadır. İkinci sırada özel yurtlarda, üçüncü sırada aile yanında ve son olarak
kredi yurtlar kurumu yurtlarında barındıkları görülmektedir.
Tablo 4: Aylık Ortalama Gelir Durumu
Erkek
Aylık ortalama gelir Frekans

Bayan

Yüzde

Frekans

Toplam

Yüzde

Frekans

Yüzde

0-300

46

63,01

43

58,90

89

60,96

301-600

19

26,03

27

36,99

46

31,51

601-900

4

5,48

1

1,37

5

3,42

901 ve üzeri

4

5,48

2

2,74

6

4,11

Toplam

73

100

73

100

146

100

Tablo 4’de Sandıklı MYO’da öğrenim gören öğrencilerin aylık ortalama geliri
özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde 0-300 TL arasında aylık geliri olan öğrencilerin
oranının % 60,96’dır. 301 ila 600 TL aralığında geliri olan öğrencilerin oranının ise %
31,51 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sadece % 7,53’ ünün 601 TL ve üzeri gelir
grubundadır. Gelir dağılımı tablosundaki veriler göz önüne alındığında, öğrencilerin
çoğunluğunun alt gelir grubuna ait olduğu söylenebilir. Üçte birlik kesim (%31,51) ise
orta gelir sınıfına dâhil edilebilir. Bu durumda öğrencilerinin yaptığı harcamalar genelde
zorunlu ihtiyaç kalemlerinde yoğunlaşması beklenmektedir. Bireylerin gelir seviyesiyle
lüks tüketime ayırdıkları para miktarı doğru orantılıdır. Yani kişinin geliri yükseldikçe
lüks ürünlere ve eğlenceye daha çok para ayırmaktadır.
Tablo 5: Sandıklı Esnafının Öğrenciye Karşı Tutumu
Erkek

Frekans

Yüzde

Bayan

Frekans

Yüzde

Toplam

Frekans

Yüzde

Memnun değilim

39

53,42

48

65,75

87

59,59

Memnun

32

43,84

23

31,51

55

37,67
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Kararsız

2

2,74

2

2,74

4

2,74

Toplam

73

100

73

100

146

100

Tablo 5’de Sandıklı esnafının öğrencilere karşı tutumları yer almaktadır. Soruya
toplam142 öğrenci cevap vermiş olup % 59,59’u (87 kişi) memnun olmadıklarını ifade
etmişlerdir. Memnuniyetsizlik %65,75’le bayan öğrencilerde daha fazladır. Bu oran
erkeklerde ise 53,42 seviyesindedir.
Tablo 6: Sandıklı Halkının Öğrenciye Karşı Tutumu
Erkek

Frekans Yüzde

Bayan

Frekans Yüzde

Toplam

Frekans

Yüzde

Memnun
değilim

46

63,01

57

78,08

103

70,55

Memnun

25

34,25

24

32,88

39

26,71

Kararsız

2

2,74

2,74

4

2,74

Toplam

73

100

100

146

100

2
73

Tablo 6’da yer alan veriler, Sandıklı halkının ilçede öğrenim gören öğrencilere
karşı tutumunu göstermektedir.142 öğrenci ilgili soruyu cevaplamış olup, bayan
öğrencilerin %78,08’i, erkek öğrencilerin ise %63,01’i ilçe halkının kendilerine
takınılan tutumdan memnun olmadıklarını ifade etmiştir.
Tablo 7: Tanıdıklarınıza Sandıklı’da öğrenim görmeyi tavsiye eder misiniz?
Erkek

Bayan

Frekans Yüzde Frekans Yüzde

Toplam
Frekans Yüzde

Tavsiye
etmem

57

78,08

58

79,45

115

78,77

Tavsiye
ederim

14

19,18

13

17,81

27

18,49

Kararsızım

2

2,74

2

2,74

4

2,74

Toplam

73

100

73

100

146

100
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Tablo 7’de öğrencilere tanıdıklarına Sandıklı ilçesinde öğrenim görmeyi tavsiye
edip etmeyecekleri sorulmuştur. Alınan cevaplara göre öğrencilerin %78,77’si tavsiye
etmeyeceklerini ifade etmiştir. Bu oranının bayan öğrenciler de %79,45, erkek
öğrenciler de ise %78,08 olduğu görülmektedir. Hem bayan hem de erkek öğrencilerin
Sandıklı’yı öğrenim görmek için yakınlarına tavsiye etmeyecekleri anlaşılmıştır.
Burada tablo5 ve tablo 6’daki sonuçların etkili olduğu düşünülmektedir. Genel halkın
ve esnafın öğrencilerde olumsuz etki bırakan hal hareket ve davranışları ilçenin tercih
edilebilirliğine engel teşkil edebilecektir. İlgili kurum ve birimler nezdinde farkındalık
çalışmaları yapılması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi mevcut algıyı olumluya
çevirebilir. Bu konuda başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına
,sivil toplum örgütlerine bir takım sorumluluklar düşmektedir. Burada bir gerçeğin altını
çizmekte fayda var. Maalesef bu durum sadece Sandıklı’nın değil Anadolu’daki birçok
il ve ilçenin genel sorunudur. Özellikle küçük kentlerde öğrenciler, ahlaki yozlaşmanın
nedeni olarak görülürken bir yandan da önemli bir ekonomik faktör ve gelir kapısı
olarak görülmektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin Sandıklı Ekonomisine Katkısı
Ortalama
Harcama

Öğrenci Sayısı İlçe Ekonomisine Katkı

Kalem

Bayan

Erkek

Bayan Erkek Bayan

Erkek

Toplam

Barınma

190,56

189,04

370

503

70.507,20

95.087,12

165.594,32

Gıda

105,96

133,01

370

503

39.205,20

66.904,03

106.109,23

Ulaşım

62,95

60,64

370

503

23.291,50

30.501,92

53.793,42

Giyim

58,01

63,08

370

503

21.463,70

31.729,24

53.192,94

Eğitim

52,88

48,89

370

503

19.565,60

24.591,67

44.157,27

Sosyal

28,97

43,83

370

503

10.718,90

22.046,49

32.765,39

İletişim

26,74

9.893,80

14.969,28

24.863,08
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29,76

370

503

Sağlık

16,67

14,40

370

503

6.167,90

7.243,20

13.411,10

Sigara

12,68

46,58

370

503

4.691,60

23.429,74

28.121,34

Spor

6,41

21,52

370

503

2.371,70

10.824,56

13.196,26

Şans

3,08

19,04

370

503

1.139,60

9.577,12

10.716,72

Genel

564,91

669, 79 370

503

209.016,70 336.904,37 545.921,07

Çalışmada erkek öğrencilerin aylık ortalama harcamaları 669,79 TL, bayan
öğrencilerin ise 564, 91 TL olarak tespit edilmiş olup, öğrencilerin ilçe ekonomisine
aylık toplam katkıları 545.921,07 TL olarak hesaplanmıştır.
Tablo 8’de görüldüğü gibi bayan ve erkek öğrencilerde en yüksek harcama
kalemi barınmadır. İkinci sırada ise hem erkek hem bayan öğrencilerde gıda harcamaları
gelmektedir. Üçüncü ve dördüncü kademe sırasıyla Ulaşım ve Giyim vardır. Yine erkek
öğrencilerin, bayan öğrencilerden daha fazla ilçe ekonomisine katkı yaptıkları tablodan
anlaşılmaktadır.
3.SONUÇ
Sandıklı Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan bu çalışmada, MYO
öğrencilerinin ilçe ekonomisine katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 73
bayan ve 73 erkek olmak üzere toplam 146 öğrenciye internet üzerinden anket
uygulanmıştır. Araştırmaya dâhil olanlar, toplam öğrenci sayısı içinde, % 10’luk bir
orana tekabül etmektedir. Öğrencilerin aylık ortalama harcamaları erkeklerde 669,79
TL, Bayan öğrencilerde ise 564, 91 TL olup, toplam aylık ilçe ekonomisine katkılarının
ise 545.921,07 TL olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu alt gelir grubuna aittir.
Üçte birlik kesimi ise orta gelir seviyesine sahiptir. Bu yüzden harcamaların büyük
kısmı zorunlu ihtiyaç kalemleri üzerine gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden lüks tüketime
yapılan harcamalar oldukça sınırlıdır. Erkek öğrenciler bayan öğrencilere oranla daha
fazla para harcamaktadır. Genel itibariyle harcamalarda ilk sırayı barınma almaktadır.
Daha sonra sırasıyla Gıda, Ulaşım ve Giyim gelmektedir.
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Öğrenciler yaygın biçimde halkın ve esnafın kendilerine karşı olan tutumundan
memnun değildir. Teknolojik imkânların günden güne geliştiği ve hayatın her alanına
yayıldığı günümüzde, internetten alış veriş olanakları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu
bakımdan müşteri ilişkileri ve memnuniyeti birebir alış veriş açısından oldukça
önemlidir. Halkın ve de esnafın öğrencilerle, dolayısıyla müşterilerle iyi ve sıcak
ilişkiler kurması müşteri memnuniyetini dolayısıyla da harcama miktarını artıracaktır.
En nihayetinde bu durum, ilçe ekonomisini canlandıracaktır. Bu doğrultuda toplumsal
farkındalık ve bilinç oluşturması için esnaf örgütlerine, yerel yöntemlere ve sivil toplum
kuruluşlarına bir takım sorumluluklar düşmektedir.
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ÖZET
İslam dininin etkisiyle Türk kültüründe temizlik önemli bir yere sahiptir. Bunun sonucu
özellikle beden temizliği geleneksel hamam kültürünün de gelişmesini sağlamıştır.
Hamam kültürü çeşitli eşyaların gereksinimini ortaya koymuştur. Sabunlar kirden
arınmak, hamam tasları su dökmek ve havlular kurulanmak için ihtiyaç duyulan başlıca
eşyalardandır.
Araştırmada öncelikle hamam kültüründe kullanılan eşyalar incelenmiştir. Hamam
eşyaları çoğunlukla geçmişten günümüze işlevselliğini kaybetmemiştir. Peştamal, nalın,
havlu, kese, tarak, tas, sabunluk, topuk taşı örnek olarak verilebilir.
Sandıklı’da geleneksel üretimini devam ettiren el sanatlarından biri de bakırcılıktır.
Özellikle bakır âlem yapımında Sandıklı önemli üretim merkezleri arasında yer
almaktadır.
Yine hamam eşyalarından bazılarında da gümüş ve bakır malzeme kullanılmaktadır.
Üretimindeki maliyetinden dolayı bakır daha ekonomik olduğu için yaygın olarak tercih
edilmektedir.
Araştırmada hamam kültürü ve bakırcılık zanaatı hakkında arşiv tarama, gözlem ve
görüşme yöntemleri kullanılarak bilgi toplanmıştır. Sandıklı bakır zanaatı kaynak olarak
alınmış, yerinde belgeleme yapılmıştır.
Bu çalışmada Sandıklı’daki bakır geleneğinden yararlanılarak hamam eşyalarından
hamam tası, sabunluk, bakır kaplama topuk taşı ürün önerilerinde bulunmak ve
“Sandıklı bakır hamam seti” örneği modeli oluşturmak hedeflenmektedir. Bakırcılık
zanaatı ile hamam eşyaları üretimini ilişkilendirerek Sandıklı marka değerine katkı
sağlanması düşünülmektedir. Böylece kullanımı azalmış olan bakır objelerin Sandıklı
kaplıca kültüründe yeniden yaşatılması ve farkındalığının artırılması sağlanacaktır.
Anahtar Kelime: Hamam, Bakır, Tas, Sabunluk, Topuk taşı
Key Words: Bath, Copper, Bowl, Soap Dish, Heel Ston
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GİRİŞ
İslam dininin etkisiyle Türk kültüründe temizlik önemli bir yere sahiptir. İbadetin
yapılabilmesi için insanın bedenini, giysilerini ve çevresini temiz tutması
gerekmektedir. “Temizlik imandan gelir”, “Temizlik imanın yarısıdır” gibi hadisler
Müslümanlıkta temizliğe verilen önemi açıkça göstermektedir.
Temizliğin yapıldığı kapalı alan denildiğinde ise akla ilk gelen yer hamamlardır.
Hamam sözcüğü; Arapça “hamam” (banyo), İbranice “hamam” (sıcak) sözcüklerinden
türemiştir. Türk diline ise; “ısıtmak, sıcak olmak” anlamına gelen Arapça “hanım”
kökünden geçmiştir. Hamam, kısaca “yıkanma, arınma ve şifa bulmaya mahsus yer”
olarak tanımlanabilir (Megep, 2012: 2).
Türk Hamamları işlevsel amaçlarına göre üçe ayrılmaktadır. 1. Çarşı hamamları
olarak bilinen halk hamamları, 2. Saray, konak ve büyük evlerdeki özel hamamlar, 3.
Yerden kaynayan şifalı sular üzerine kurulmuş kaplıca hamamlardır.
Hamamların ana işlevi temizliktir. Bunun yanı sıra toplumda özellikle kadınların
toplandığı, sohbet ettiği, eğlendiği sosyal ortamlar olarak da bilinmektedir. Hamamlar
zaman içinde çok özel günlerin kutlandığı yerler olmuştur. Kadınlar için “gelin
hamamı”, “loğusa hamamı”, “bebeğin kırk hamamı”, “adak hamamı”, “yas alma
hamamı”; erkeklerde ise “damat hamamı”, “sünnet hamamı”, “asker hamamı” ve
“bayram hamamı” güncelliğini korumaktadır (Megep, 2012: 3).
Her zaman kadınlar kendileri için önemli bir yer olan hamama giderken ayrı bir
özen göstermişlerdir. Hamam eşyalarının içine konduğu bohçalar bunun en güzel
örneğidir. Çünkü hazırlanan bohçalar hamama gelenlerin toplumsal statülerinin
belirlenmesini sağlamıştır. Böylece hamam eşyaları ve bohçalar sosyal yapının önemli
bir parçası haline gelmiştir.
Bohçaya konan ve hamamda kullanılan eşyaları gruplandıracak olursak;
1.TEKSTİL ÜRÜNLERİ:
Bohça: Sim ve farklı motiflerden özenle işlenmiş olup, kadife, atlas ve ipek
kumaşlardan yapılmış kare şeklindeki örtülerdir (Bozok, 2006: 71). Hamam eşyalarının
taşınmasında kullanılır.
Havlu: İşlemeli, pamuklu dokuma uçları renkli ipek, iplik ve simle işlenmiş,
kurulanmak amacıyla kullanılan dokumalardır (Bozok, 2006: 72).
Bornoz: Hamamdan çıkarken kurulanmak amacıyla kullanılan, önden açık,
havludan yapılmış, işlemeli giyecektir. Halkın çok tercih ettiği bir hamam eşyası
değildir.
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Futa: Kadın ve erkeklerin mahrem yerlerini örttükleri ve kurulandıkları, ipekli ve
pamuklu dokumadan yapılmış örtülerdir (Bozok, 2006: 72).
Peştamal: Vücuda sarılan pamuklu, ipekli, pamuk ipek karışımı dokunmuş,
kurulanmak amacıyla kullanılan örtülerdir (Arık ve Sünnetciler, 2012: 635).
Peşkir: Geleneksel hamam kültüründe yüzü ve başı kurulamak için kullanılan
pamuklu bir üründür.
Çevre-Tülbent: Bir pamuklu kumaş çeşidi olan tülbentler ince ve seyrek
dokunmuş yumuşak kumaşlardır. Kadınların yıkandıktan sonra saçlarını bağladıkları
düz veya desenli kenarları oyalı, boncuklu başörtüleridir (Arık ve Sünnetciler, 2012:
634).
Hamam Kesesi ve Lif: Keseler yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu
ovmaya yarayan, cep biçimindeki bezdir. Lifler ise; keselere göre daha yumuşak
malzemeden, sabunla birlikte vücudun temizlenmesinde kullanılan ipliklerden yapılmış
örgüdür (Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası, 2008: 261).
2. METAL ÜRÜNLERİ:
Hamam Tası: Banyo veya hamamlarda çeşmeden veya kurnadan su alıp
dökünmeye yarayan, el işçiliği ile üzeri kakma desenlerle süslenmiş, kalaylanmış
bakırdan yapılan tastır (Megep, 2012: 9). Gümüş, bakır, pirinç, alüminyum
malzemeden, yivli, kabartma ve kakma teknikleri uygulanmaktadır.
Leğen-İbrik: Hamamda abdest almak için kullanılır. Yivli, kabartma ve kakma
teknikleri kullanılarak gümüş, bakır, tombak ve pirinç malzemeden yapılmıştır (Eski
Hamam, Eski Tas, 2009: 179).
Lif leğeni: Lif ve sabun yardımıyla içinde köpük oluşturulan, yapımında çok
özenilmeyen bakır tastır.
Sabunluk (Kildence): Hamama giderken içinde sabun, lif, kese gibi hamam
malzemelerinin taşındığı, altı delikli, kalaylanmış bakırdan üzeri kakma desenlerle
bezenmiş kapaklı ve kulplu hamam çantasıdır (Megep, 2012: 10). Bakır ve pirinç
malzemeden yivli, kabartma tekniklerinde uygulanmaktadır (Eski Hamam, Eski Tas,
2009: 231).
Buhurdan: Genelde gümüş, bakır ve tombaktan yapılan, içinde güzel bitki ve
nesneler yakılıp, kapağındaki delikten çıkan dumanı ile mekânı güzel kokutmaya
yarayan kaplardır. Gümüş, bakır, pirinç ve tombak malzemeden, yivli, kabartma ve
kakma tekniklerinde uygulanmaktadır (Eski Hamam, Eski Tas, 2009: 193).
Kirdenlik: Ağzı dar dibi geniş, kirli çamaşırların taşınmasında kullanılan bakır
kaplardır (Eski Hamam, Eski Tas, 2009: 215).
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3. TEMİZLİK ÜRÜNLERİ:
Sabun: Temizlik amacıyla kullanılan kalıp şeklinde ürünlerdir.
Koku: Yasemen, sümbül, gül, reyhan, ıtır, kakule, tarçın ve karanfil gibi bitkilerin
kokuları buhurdan ve gülabdan yardımıyla dökülerek temizliğin son aşamasını
oluşturur.
Hamam otu: Vücuttaki gereksiz kılları almak için kullanılan, çamur kıvamına
getirilip sürülen bitki tozudur.
4. Aksesuar:
Gülabdan: İçine gül suyu konan özel formlu kaptır. Gümüş, cam, bakır ve
porselen malzemeyle uygulanmaktadır (Eski Hamam, Eski Tas, 2009: 205).
Tarak: Gümüş, fildişi, kemik vb. malzemeden yapılan, saçların, sakalların
karışıklığını gidermeye yarayan dişli araçtır.
Toka: Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan, kimi zamanda süs olarak
kullanılan araçtır.
Ayna: Gümüş, ahşap, değerli taşlarla süslenmiş, insanın kendisini görmesi için
kullanılan cam veya maden levhadır.
Topuk taşı: Osmanlı döneminde ekonomik seviyeye göre gümüş kaplamalı ya da
sade olarak kullanılan hamam eşyalarının ayrılmaz parçasıdır. Siyah veya beyaz renkte
olarak doğada bulunmaktadır. Bakır, gümüş kaplama olarak uygulanmaktadır.
Nalın: Kızgın hamam zemininden ayakların yanmasını önlemek için kullanılır.
Ahşap üzerine sedef kakma, telkâri, deri, metal, tekstil malzeme kullanılarak
üretilmektedir (Eski Hamam, Eski Tas, 2009: 273).
Tıraş Takımı: Bohça içindeki tıraş önlüğü, peşkiri ve tıraş tasından oluşmaktadır.
Türk Kültürünün önemli ritüellerinden olan Türk Hamamı kısmen değişikliğe
uğramış olsa da halen varlığını devam ettirmektedir. Bunun sonucu olarak hamam
eşyaları da geçmişten günümüze işlevselliğini kaybetmemiştir. Boyut, malzeme, biçim
özelliklerinde bazı farklılıklar gösterse de üretimdeki devamlılık sektörün canlı
kalmasını sağlamıştır. Yöresel üretimler sayesinde de hamam eşyaları günümüze
taşınmıştır. Bursa ve Denizli’de havlu, bornoz, peştamal, Bilecik, Konya ve Rize’de
peşkir, Ankara ve Mardin’de nalın, Antep, Urfa ve Trabzon’da bakırcılık üretiminin
yapıldığı bilinmektedir.
Bu çalışmada, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin iki önemli kültür öğesi;
hamam ve bakır sanatı (âlem) (Şekil 1) yapımı incelenmiştir. Sandıklı’da alt yapısı
olduğuna inanılan bakır sanatından yararlanarak, hamam geleneğinin eşyalarına ürün
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önerilerinde bulunmak araştırmanın ana hedefini oluşturmaktadır. Böylece Sandıklı’da
âlem yapımı dışında, daha kolay üretilebilen, daha kolay satılabileceği düşünülen yeni
bir bakır pazarı oluşması amaçlanmaktadır. Bu çalışmayla, hem bakır sanatına canlılık
kazandırılmış, hem de hamam geleneği içinde kullanımı azalmış eşyaların farkındalığını
arttırmış olunacaktır. Hamam eşyalarından ise özellikle temizlik kullanımına yönelik
ürünlerden hamam tası, sabunluk ve bakır kaplamalı topuk taşı “Sandıklı bakır hamam
seti” öneri olarak belirlenmiştir (Şekil 2).
Şekil 1: Sandıklı bakır sanatında önemli bir yere sahip olan âlemler (Özaltın ve
Yurteri, 2014).

Şekil 2: Önerilen “Sandıklı bakır hamam seti”

Bu eşyaların seçilme nedeni; küçük, rahat taşınabilen, üretimi kolay ve hamam
eşyaları içinde en işlevsel bakır eşyalar olarak düşünülmesidir.
ÖNERİLER
Bakır sabunluk: Gövdeye perçinli dört topuz ayaküstünde yükselen, oval formlu,
şişkin tonozvari kapaklı ve kulplu bakır eşyadır. Ayakların bulunduğu süzgeçli dip
kısmı gövdeden ayrı olarak yapılıp birleştirilmiştir. Gövdeye menteşeli kapak kısmının
ön yüzünde gövdedeki çıkıntıya geçen dil kısmı bulunur. Dil kısmı üzerinde yer alan
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küçük bir çengel, gövde çıkıntısına geçerek emniyeti sağlar. Taşıma kulpu, kapağın
tepesine perçinli silindir kabaralara geçirilmiştir (Eruz, 1993: 70) (Şekil 3-4).
Şekil 3: Bakır sabunluk örnekleri (Eski Hamam, Eski Tas, 2009:234).

Şekil 4: Bakır sabunluk örnekleri (Eski Hamam, Eski Tas, 2009:234).

Hamam Tası: Ortası çukur, düz ve yuvarlak dipli, yukarı doğru genişleyen kenarlı
bakır eşya (Eruz, 1993: 72-73) (Şekil 5-6).

498

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Şekil 5: Hamam tası örnekleri (Eski Hamam, Eski Tas, 2009:158).

Şekil 6: Hamam tası örnekleri (Eski Hamam, Eski Tas, 2009:158).

Bakır kaplamalı topuk taşı: Elin kavrayabileceği büyüklükte, yuvarlak formlarda,
üst kısmı kabartma süslemeli, içine topuk taşı yerleştirilmiş, genelde gümüş ve bakır
malzemeden yapılmış eşya (Şekil: 7).

499

Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014
Şekil 7: Bakır kaplama topuk taşı örnekleri (Eski Hamam, Eski Tas, 2009:290292).

Araştırmada hamam kültürü ve bakırcılık zanaatı hakkında arşiv tarama yapılmış,
alanda gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak bilgi toplanmıştır. Bakır zanaatı
kaynak olarak alınmış, 2014 Temmuz ayında Sandıklı’da yerinde belgeleme yapılmıştır.
Bakır ustaları ile görüşülmüş, kaynak kişilerden bilgiler ve dokümanlar toplanmış,
fotoğraflar çekilmiştir.
Sandıklı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir kültüre sahiptir. Roma
ve Bizans döneminin beş önemli şehri bulunmaktadır. Bunlar; Brozos (Karasandıklı),
Otreus (Çorhisar), Stektorium (Menteş), Eucarpeia (Karasandıklı), Hierapolis
(Koçhisar)’dir (Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı, 2010: 198).
Hüdai kaplıcaları (Şekil 8), Pentapolis şehirlerinden biri olan Hierapolis
(Koçhisar Köyün)’e yakın bir şehir olup adı tarih kaynaklarında Agros Thermon olarak
geçmektedir. Agros Thermon Şifalı şehir olarak bilinmektedir. Efsaneye göre Aziz
Aberkios, dualarıyla kaynaktan şifalı su çıkarmıştır. Bundan sonrada hastalıkları tedavi
eden mucizeler yaratan su olarak inanılmıştır. Bu düşünceyi destekleyen efsanelerde
Sandıklı’da yıllardır söylenmektedir (Karakuş, 2010a: 32).
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Şekil 8: Tarihi Hüdai kaplıcaları (Özaltın ve Yurteri, 2014).

Sandıklı şehir merkezinde son yıllara kadar, “Sabah hamamı”, “Keçeci hamamı”,
“Heybelioğlu hamamı” isimli şehir hamamlarının olduğu bilinmektedir.
Germiyanoğulları dönemine ait “Küçük hamam” bugün yıkık vaziyette olmasına
rağmen günümüze kalan yapılardandır. Bu ismin verildiği şehir merkezinde bulunan
Germiyanoğlu Umurbey isimli şehir hamamı da belediye tarafında işletilmiştir
(Karakuş, 2010b: 72).
Sandıklı hamam ve kaplıcaları kadar bakır sanatı ile önemlidir. Afyon ve
çevresinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kazancı ve bakırcıların faal bir şekilde
çalıştıkları bilinmektedir. Batı Anadolu Bölgesi’nin Yunanlılar tarafından işgal
edilmesinden sonra, Afyonkarahisar ve çevresindeki bakırcı atölyeleri kapanmıştır.
1922 yılında Yunanlıların Afyon’dan çıkarılmasından sonra bakırcılık yeniden
canlanmıştır. Kazan, bakraç, tas, tabak, tencere gibi kap-kacağın yanı sıra, özellikle
bakırdan minare âlemleri bakır üretiminin karakteristik özelliklerindendir (Belli ve
Kayaoğlu, 1993:96).
Sandıklı’da bakır sanatı denildiğinde ilk akla gelen âlemlerdir. Az sayıdaki
ustayla âlem üretimine Sandıklı’da devam edilmektedir. Zaman içinde babadan oğla
devrederek, dünyada ve Türkiye’de önemli camilere eserler yaparak âlem sanatının
yaşatılması sağlanmaktadır.
Sandıklı’da, iyi, güzel ve ahlaklı ticareti öğütleyen Ahilik ve lonca sisteminin
varlığını birçok meslek dalında olduğu gibi bakırcılıkta da görmekteyiz. Kalaycı bakırcı
esnafın son lonca reisi Habib Zeber’dir (Gün Olur Asra Bedel, 2010: 202).
Sandıklı’nın eski bakır (âlem) ustalarından Süleyman Sallı, 1929 yılında
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bakırcı ustası olan babası
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Ahmet Sallı’nın yanında 7 yaşında bakırcılığa başlamıştır. 16 yaşına geldiğinde
bakırcılık mesleğinde usta olmuştur (Duymaz ve Aydoğdu, 2008: 250).
Süleyman Sallı meslek ile ilgili “Gün olur Asra Bedel Dünden Bugüne Sandıklı”
adlı kitapta yaptığı açıklamalarda “Dedesi Süleyman Sallı’nın, babası Ahmet Sallı’ya
bakır sanatını öğretmesi için Rum bakırcılara 100 sarı lira verdiğini, babasının
bakırcılığı Rumlardan bir yıl çalışarak öğrendiğini belirtmektedir”. Babası Ahmet
Sallı’nın da Lonca reisliği yaptığını hatta o dönemlerde derneğe 70’den fazla ustanın
üye olduğunu belirtmektedir.
Sandıklı’da bugün ise, Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı yedi bakır ustası
bulunmaktadır. Bu ustaların isimleri şöyledir; Mustafa Sallı, Mustafa Eren, Osman
Buyan, Mehmet Üstün, Ekrem Kestanederesi, Ali Üstün ve Hüseyin Kozan’dır.
Şekil 9: Bakır ustaları; Mustafa Eren (sol fotoğraf) ve Osman Buyan (sağ
fotoğraf) (Özaltın ve Yurteri, 2014).
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Şekil 10:Bakır ustaları; Ahmet Üstün- Mehmet Üstün (sol fotoğraf) ve Halil
Kestanederesi (sağ fotoğraf) (Özaltın ve Yurteri, 2014).

Bakır ustalarıyla yapılan görüşmelerde, 1960’lı yıllarda Sandıklı gençliğinin
bakır işiyle yakından ilgilendiğini, sayısı 70-75 olan atölyelerde çalışacak çırak
bulmakta zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bugün ise çırak yetiştirmenin zor olduğunu,
bir bakır ustasının en az 15 yılda yetiştiğini, “parası az, işi çok olan” bakıcılığın kuvvet
ve zaman isteyen bir meslek olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca malzemenin maliyetli
olması, üründeki KDV sorunu, çalışanın sigorta problemi ve küçük esnafın
korunmadığının düşünülmesi bakır esnafının genel sorunları olduğuna değinmişlerdir.
Ustaların, hamam tası, sabunluk ve bakır kaplamalı topuk taşı ürün önerileri
hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bakır ustaları pazar sorununun çözümlenmesi, kalıp
hazırlamadaki maliyetin düşürülmesinin desteklenmesi ve seri üretim için gerekli
donanıma sahip atölyelerin oluşturulması halinde yeni ürün önerilerine açık olduklarını
belirtmişlerdir.
Bakır ustaları, bakır ürün önerilerinden, hamam tasının kalıbının ellerinde mevcut
olduğunu, daha önceleri üretimini yaptıklarını söylemişlerdir (Şekil 11). Sabunluk için
ise, ürünün kapaklı, menteşeli ve iki parçadan oluşmasından dolayı kalıbının maliyetli
olacağı görüşünü bildirmişlerdir. Bakır kaplamalı topuk taşının ise daha önce
görmedikleri bir ürün olduğunu, fakat üretiminin kolaylıkla yapılabileceğini ve uygun
şartlar oluşturulması durumunda üç ürününde yapılabileceğini söylemişlerdir.
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Şekil 11: Sandıklı’da daha önceki yıllarda üretimi yapılmış bakır hamam tasları
(Özaltın ve Yurteri, 2014).

Şekil 12: Sandıklı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sergi Salonu’ndaki Bakır Eşyalar
(Özaltın ve Yurteri, 2014).

SONUÇ
Sandıklı, dünyaca ünlü şifalı suları, önemini hiç kaybetmemiş hamam- kaplıca
kültürü ve doğal güzellikleri ile turizmde marka bir ilçedir. Belediye ve özel sektörün
desteği kaplıca turizmine ilgiyi artırmaktadır. Şüphesiz ki bütün bunlar Sandıklı
ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır. Sandıklı’nın böyle bir turizm
potansiyeline sahip olması var olan bakır geleneğinin bu potansiyel içerisinde yer alması
gerektiğini bize düşündürmektedir.
“Sandıklı bakır hamam seti” önerisinin uygulanmaya geçirilmesi, bakırcılık
sanatı ile hamam eşyaları üretimini ilişkilendirerek Sandıklı marka değerine katkı
sağlanması hedeflenmiştir. Bakır ustaları ile yapılan görüşmelerde, ürün önerilerinin
uygun şartlar oluşturulduğu takdirde uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.
“Sandıklı bakır hamam seti” önerisi üretiminin yapılabilmesi için, kamu ve özel
kurumlar ile Avrupa Birliği projeleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Böylece
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kullanımı azalmış olan bakır eşyaların Sandıklı kaplıca kültüründe yeniden yaşatılması
ve yeni bir marka ürün oluşturulması sağlanacaktır.
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ÖZET
Bu çalışma Afyon İli Sandıklı ilçesi Kültür ve Sanat Evinde yapılmıştır. Bu çalışmada, tarihi
eserlerin Lazer tarama yöntemiyle belgelenmesi,3 boyutlu modelinin çıkarılması, yapılacak
restorasyon planlarına daha hassas bir altlık oluşturulması ve bu belgelemenin uygun
kullanım olanaklarına ulaştırılması, koruma, restorasyon ve dokümantasyon işlemi boyunca
elde edilen veriler daha sonrada kullanılacağı için maliyette bir azalma sağlanacağı, farklı
disiplinler arasındaki veri alışverişi sağlayacağı amaçlanmış ve sonucuna varılmıştır.
Bu projesi hazırlanması için ve 3 boyutlu nokta verilerinin oluşturulması amacıyla Faro
lazer tarayıcı kullanılmıştır. Elde edilen nokta bulutları Scene yazılımı yardımıyla
birleştirilmiş, Kültür ve Sanat evinin 3 boyutlu modeli elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: 3 Boyutlu Model, Lazer Tarama, Sandıklı, Scene

1.GİRİŞ
Kültürel varlıklar farklı doğal özelliklere, farklı boyutlara sahip olması ve
karmaşık yapılarından dolayı detaylı bir şekilde ölçülmesi ve belgelenmesi için gelişmiş
ölçme araç ve teknikleri gerektirmektedir. Son yıllarda yersel lazer tarama yöntemi
kültürel miras ve tarihi yapıların belgeleme çalışmalarında 3 boyutlu veri elde etme, 3
boyutlu model oluşturma bakımından standart bir araç haline gelmektedir. Bu yöntem
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taranan nesneye ait hızlı ve güvenilir bir şekilde milyonlarca 3 boyutlu nokta verisi elde
etme imkanı vermekte böylece kültürel varlıkların yüzey geometrilerinin etkili ve yoğun
bir şekilde elde edilmesine olanak tanımaktadır [1-10]. Lazer tarama sonucu elde edilen
nokta bulutu verileri, yapının birebir, 3 boyutlu modellenmesinin yanında, rölöve
planları için gerekli olan cephe, plan ve kesit çizimi için altlık olacak verileri
sağlamaktadır. Rölöve, kültürel bir nesnenin herhangi bir nedenle zarar görmesi veya
yıkılması durumunda yeniden yapılmasını sağlayan yapının en ince ayrıntısına
kadar yapılan ölçmeler, plan ve kesitlerinin çıkarılması işlemidir [2].
2. YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ
Yersel lazer tarama yöntemi objelerin doğrudan, hassas ve otomatik olarak 3
boyutlu koordinatlarının elde edilmesini sağlayan bir teknolojidir [3-10]. Yersel lazer
tarama teknolojileri, özellikle mühendislik projeleri ve kültürel mirasın kayıt işlemleri
gibi alanlarda uygulama alanı bulmaktadır [4-10]. Bu teknoloji, kültürel miras nesneleri
için yüksek hassasiyetli 3 boyutlu modellerin oluşturulması, nesne ile ilgili yüksek
oranda detay içermesi, yüksek çözünürlüklü eşleşme, değişim izleme ve sunum
imkânına sahip olduğu için kültürel mirasa ve arkeolojik alanlara yönelik yapılan
çalışmalarda farklı amaçlar için kullanılabilmektedir [5-10].
Kültür varlıklarının belgelenmesi çalışmalarında küçük heykellerin, küçük
nesnelerin taranması işlemlerinde yakın mesafe tarayıcılar olan üçgenleme metodu
ile çalışan tarayıcılar kullanılmaktadır. Tarihi bina, arkeolojik alanlar ve büyük
alanların belgelenmesi çalışmalarında ise uzun mesafeli tarayıcılar olan faz
karşılaştırma metodu ile çalışan tarayıcılar ve lazer ışını gidiş geliş zamanı ile işlem
yapan tarayıcılar kullanılmaktadır [6-10].
3. YERSEL LAZER TEKNOLOJİSİNİN KULLANIM ALANLARI
Yersel lazer tarama teknolojisi 3D modellemeye ilişkin bir çok alanda
kullanılmaktadır. Bu teknolojini yoğun olarak aşağı da belirtilen alanlarda
kullanılmaktadır. [7,8,9].
-Madencilik endüstrisinde,
-Endüstriyel yapıları n belgelenmesinde,
-Arkeolojide,
-Mimarlıkta,
-Tarihi ve kültürel mirasların arşivlenmesi ve korunmasında,
-Otomotiv endüstrisi ve robotik uygulamalarda,
-Ölçme ve CBS uygulamalarında,
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-Sahil şeridi tespit çalışmalarında,
-Volkanik gözlemlerde,
-Ormancılık çalışmalarında,
-Deformasyon çalışmalarında,
-Çevresel uygulamalarda
4. ÇALIŞMA ALANI
Kültür ve Sanat evi Afyon ili Sandıklı ilçesinde bulunmaktadır.
Şekil 1: Kültür ve Sanat evinin konumu

Yapmış olduğumuz çalışma arazi ve ofis çalışması olmak üzere 2 aşamadan
oluşmaktadır.Arazi çalışmamız çalışma öncesi hazırlık,kontrol noktalarının
modellenecek alana yapıştırılıp Total Station ile koordinatlandırılması ve Lazer tarama
aleti ile alanın taranması kısmından oluşmaktadır.Ofis çalışması ise araziden elde edilen
verilerin bilgisayar ortamına aktarılması yorumlanması ve uygun kullanım olanaklarına
aktarılması şekliyle tamamlanmıştır.
Arazi çalışmamız 1 gün büro çalışmamız ise 5 gün sürmüştür.
4.1.Çalışma Öncesi hazırlık
Sanat evinin modellenmesi için kullanılan Lazer tarama aleti ve elektronik Total
Station (Şekil 2 ve Şekil 3), duvarlara yapıştırılan kağıt levhalar temin edilmiştir.(Şekil
4 ).
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Şekil 2:Lazer Tarama Şekil 3:Total Station

Şekil 4: A4 boyutunda hedef işareti

Şekil 5: Kağıt hedeflerin duvarlara yapıştırılması

4.2. Çalışma alanında kontrol noktalarının ölçülmesi, Lazer taramanın
yapılması
Açı ve mesafe ölçüleri: Total Station South Nts 350L lazerli reflektörsüz ölçüm
yapan alet ile düşey açı, yatay açı, eğik mesafe ölçülmüştür.(Şekil6)
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Şekil 6: Total Station ile hedeflerin ölçülmesi

Yersel lazer tarama yöntemi kullanılarak yapılan belgeleme çalışmaları dört
işlem aşamasında gerçekleştirilmiştir. Bu işlem aşamaları tarama öncesi planlama,
tarama işlemi, bilgilerin işlenmesi ve kıymetlendirmedir.
Arazide tarama işlemine geçmeden önce tarama işleminin planlanması yapılıp
planlama aşamasında tarama yapılacak istasyonların konumları ve sayısı
belirlenmiştir. Verimli bir tarama için tarama yapılacak istasyonların konumları yapının
tamamını ve tüm detayları kapsayacak şekilde yeterli sayıda belirlenmelidir. Bu
istasyonların konumları belirlenirken bir istasyonda gölgede kalarak taranmayan
bölgelerin taraması diğer istasyonlardan taranacak şekilde belirlenmeli ve eksik alan
bırakılmamasına özen gösterilmelidir.
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Şekil 7: Lazer tarama işleminin genel görünümü

Şekil 8: Lazer tarama işleminin genel görünümü
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4.3. Ofis Çalışması
Arazi çalışması sonucu elde edilen verileri hesaplayıp yorumlamak için ofis
çalışması kısmına geçilmiştir. Burada her lazer tarama oturumu sonucunda elde edilen
nokta bulutlarının birleştirilmesi için kullanılan yazılım Scene yazılımıdır.
Lazer taramaları Faro 3D lazer tarayıcı ile 8 farklı istasyondan 0,6 cm aralıklı
olarak yapılmıştır. Her tarama, ortak alanlarda en az 3 adet bağlantı noktası olacak
şekilde yapılmıştır. Lazer Tarama sonucunda yaklaşık 25 milyon nokta ile binanın
modellenmesi yapılmıştır.
Şekil 9: Kültür evi Nokta bulutu genel görünümü

5. SONUÇ
Bir nesne (3D model) hakkında hızlı bir şekilde bilgiye ulaşılması gereken
durumlarda geleneksel jeodezik ve sayısal fotogrametrik yöntemler yetersiz
kalmaktadır. Böyle durumlarda obje geometrisinin yüksek doğrulukta ve hızlı bir
şekilde 3B ölçümüne izin veren yersel lazer tarama teknolojisi kullanılabilir.
Lazer taramanın en önemli avantajı 3D modeli çıkarılacak objeye temas olmadan
ölçü yapılabilip detayları elde edilebilmektedir.
Elde edilen 3D model üzerinden ölçü alınabilmektedir. Dolayısıyla daha sonra
yapılabilecek çalışmalarda plan mahiyetinde altlık teşkil edecektir.
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MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU ÇALIŞTAY RAPORU
Çalıştayın amacı Sandıklının markalaşma sürecinde atılacak temel adımları
belirlemektir. Öncelikle çalıştaya katkı yapacağı düşünülen, kentlerin markalaşması
üzerine çalışan bazı uzmanlar davet edilmiştir. Ayrıca sempozyum boyunca bildiri
sunan akademisyenlerin de büyük çoğunluğu çalıştaya katkı vermek üzere hazır
bulunmuşlardır. Sandıklı Kaymakamlığı ve Belediyesinden bazı yöneticiler ile Sandıklı
Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri de çalıştayda hazır bulunmuşlardır. Bunların
yanında sivil toplum temsilcileri, halktan bazı isimler ile bazı medya temsilcileri
katılmışlardır.
Çalıştayda ele alınacak soruları tartışmadan önce çalıştaya katılacak kişilere yol
göstermesi bakımından iki adet sunum gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlardan birincisi
Prof.Dr İsa Sağbaş tarafından yapılmıştır. Afyon merkez ve ilçelerinin kaliteli yaşam
endeksi verilerinin yer aldığı bu sunumda özellikle Sandıklı’nın verilerine dikkat
çekilerek Sandıklı’nın mevcut durumu ortaya konulmuştur. İkinci olarak Kentlerin
Markalaşması Konusunda çalışmalar yapan Kamil Kılıç bir kentin markalaşması
sürecinde izlenecek yol haritası konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Bu sunumların
ardından çalıştayda izlenecek yöntem konusunda bir bilgi verilerek çalıştay soruları
tartışmaya açılmıştır.
Soruların tartışılması ve somut proje önerilerinin getirilmesi için 12 adet masa
oluşturulmuştur. Her masanın heterojen bir yapıda oluşması sağlanmaya çalışılmıştır.
Böylece masada akademisyen, bürokrat, iş adamı, sivil toplum temsilcileri ve Sandıklı
halkından değişik temsilciler yer almıştır. Her masa ortalama 10-12 kişiden
oluşmaktadır. Masaların oluşması ile birlikte her masaya bir raportör ve birde masa
yöneticisi seçilerek çalışmaya başlanmıştır.
Çalıştayda uygulanan yöntem ise şöyle belirlenmiştir. Çalıştayda ele alınması
istenen beş ana soru tespit edilmiştir.
 Her bir sorunun her masada 20 dakika tartışılması ve sonucunda ortaya
çıkacak somut proje önerilerinin masa raportörü tarafından yazılması
istenmiştir.
 Bir sorunun tartışılması bittiğinde tüm masalar aynı anda diğer sorunun
tartışılmasına başlamışlardır.
 Tartışması biten sorular tüm masalardan toplanarak ortaya konulan proje
önerileri tek bir metne dönüştürülmektedir.
 Tüm masalardan toplanan proje önerileri, her bir soru için oluşturulan
birleştirilmiş metinler tekrar her masaya dağıtılarak 10 dakika içerisinde
her masanın bu projelere 10 puan üzerinden puan vermesi istenmektedir.
Bu şekilde her bir soru için toplam 5 tur yapılarak her bir soru için
oluşturulmuş proje önerileri puanlatılmıştır.
 Puanlamada amaç her bir soru için üretilen projelerden en çok beğenilen
projeleri belirlemektir.
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 Bu şekilde tüm projeler oylanmış ve en çok kabul gören projeler
belirlenmiştir.
ÇALIŞTAYIN TEMASI VE ELE ALINAN KONULAR
Marka Kent sempozyumu boyunca Sandıklı nasıl marka kent olabilir konusu
farklı açılardan tartışılmıştır. Ortaya bir çok proje fikri çıkmıştır. Bu proje fikirlerini
daha somut hale getirmek ve farklı bakış açılarından bu projelerin uygulanabilirliğini
test etmek için masalarda bu fikirler tartışılmıştır. Tartışmanın ana teması “hangi
projeleri uygulayarak Sandıklının marka kent olmasını sağlayabiliriz” konusudur.
Burada amaç soyut düşünceleri somut hedeflere ve projelere dönüştürmektir. Bu amaçla
beş soru etrafında proje fikirleri geliştirilmesi istenmiştir. Bu sorular ve sorular
çerçevesinde düşünülmesi istenen konular şöyledir.
1-Sandıklının geleceğini belirleyecek ana sektörler hangileri olmalıdır ve bu ana
sektörler hangi yan sektörlerle desteklenebilir. Bu ana ve yan sektörler hangi
projelerle desteklenir?





Sandıklının geleceğinde en önde olması gereken sektörler
Bu sektörleri destekleyecek diğer alanlar
Bu sektörler hangi projelerle ön plana çıkarılabilir
Bu sektörlerin Sandıklının geleceğinde rol oynamasında engel
oluşturacak unsurlar varmıdır? bunlar nasıl hangi projelerle ortadan
kaldırılabilir?
2-Sandıklının pazarlama kabiliyetleri ve hedef pazarlara ulaşım iletişim imkanları
nasıl daha fazla artırılabilir?






Yeni bir logoda neler olabilir
Nasıl Sandıklı markası tanıtılabilir
Hedef kitlelerle nasıl daha iyi iletişim kurulabilir
Sandıklı imajı hangi unsurlarla pazarlanabilir
Sandıklı markasının hedef kitleleri kimlerdir ve bu kitleler bu markayı
nasıl tanımlıyorlar
 Hangi farklı araç ve yöntemlerle kurulacak iletişim ve pazarlama
çalışmaları daha kalıcı sonuçlar verebilir
 İnternet daha etkili nasıl kullanılabilir
3-Sandıklı bulunduğu stratejik konumdan nasıl daha fazla faydalanabilir?
 Sandıklının bulunduğu konumun avantajlarından yararlanmasını
sağlayacak projeler neler olabilir
 Şu anda bu konumdan yeterince yararlanmamasının önündeki engeller
hangi projelerle ortadan kalıdırılabilir.
 Bu konumdan yararlanarak marka imajını ve algısını nasıl
güçlendirebiliriz
 Bu konum ile Sandıklı’nın ana sektörleri ve ürünleri arasındaki ilişki
nasıl daha güçlü hale getirilebilir
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4-Sandıklı insan kalitesini artırmak için neler yapmalıdır (yeni bir kimlik tanımı)?
 Sandıklı bir insan olsaydı nasıl bir kişiliğe sahip olmalıydı
 Şu andaki kişilik yapısı gelecekte olmak istediği hedeflerle uyumlumu
 Sandıklı insanı gelecek hedeflerine nasıl dahil edilebilir ve sürece katkı
veren özellikleri hangi projelerle desteklenebilir
 Sandıklı insanını öğrenciye turiste ve ziyaretçilere daha olumlu
bakmasını sağlayacak projeler neler olabilir
 Sandıklı insanı daha üretken ve verimli hale nasıl getirilir
5-Sandıklı marka değerini artırmak ve hedef kitlelere farkındalık oluşturmak için
neler yapabilir (sıradışı şeyler)?






Farklı bir yapı bina anıt
Farklı etkinlik
İlginç hikayeler ve efsaneler
Dini yada milli olaylar kişiler
Yarışma, rekor denemesi, festival vb. neler olabilir.
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Proje Önerileri ve En Fazla Puan Alan Projeler
Soru 1 - Sandıklının geleceğini belirleyecek ana sektörler hangileri olmalıdır ve
bu ana sektörler hangi yan sektörlerle desteklenebilir. Bu ana ve yan sektörler
hangi projelerle desteklenir.
PUAN
Çamur festivali düzenlenmesi

860

Devlet işbirliğiyle termal suyun fizik tedavi merkezi oluşturulması

842

Turizm kültür evleri sayısının arttırılması ve restore edilmesi
Termal turizm bölgesi ilan edilen Sandıklı’da Tavuk çiftliği ve koku ve atık su üreten
fabrikalar kent dışına çıkarılmalı
Ulusal ve uluslar arası Sandıklı termal turizm ve Akdağ tabiat parkının tanıtımı ve
reklamının yapılması
Dizi setlerinin oluşturulması ünlü kişilerin davet edilmesi ve bu kişilerle Sandıklı
değerlerinin reklamının yapılması
Akdağ tabiat parkında geniş katılımlı ulusal duyurularla doğa festivali düzenlenmesi
(yayla turizmi kapsamında)
Kültür sokağı oluşturularak içinde kültür yapısına uygun faaliyetler yapılması

829

Yunus Emre Tabduk Emre türbesi yapımı Aberkios arkeolojik kazı yapılması
Kozmetik sektöründe çamur kullanılarak turistik ürün haline dönüştürülmesi
Kentsel dönüşüm ve imar planının geliştirilmesi
Bakır zanaati geliştirilerek dekoratif ve hediyelik eşya olarak turizm kapsamında
kullanılması
Kongre turizm alanlarının geliştirilmesi
Yerel ürünlerle ilgili birlik oluşturulması
Kültür turizmi kapsamında yarenlik etkinliği
Dünyadaki termal şehirlerden birisinin model alınarak seçilmesi (kardeş şehir)
Organik patates tohumu üretiminin geliştirilmesi
Tarihi ve kültürel dokuyu destekleyen ajans kurulması
Organik seracılık bölgesi oluşturularak su israfı önlenebilir meslek yüksekokulunda
seracılık bölümünün açılması sera atıkları gübre yapılmalı
Akdağ tabiat parkına teleferik sisteminin kurulması
Tarihi kentler birliğine üyelik
Sera yatırımlarında jeotermal kaynakların kullanılması ve yatırım maliyetlerinin
düşürülmesi devlet kaynaklarından etkin biçimde yararlanma
İslami oteller birliği (yeşilhilal sertifikası) Araplara odaklı termal otel, piskolojik
krinolojik yaşlılık,
Termal huzurevini etkinleştirme
Sera yatırımlarını tehdit eden arazi rantının önüne geçmek
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Cam fanuslu sosyal tesisler içeren içerisinde yüzme havuzu, dalga havuzu, nehir
kaykaylı tesis yapılması( örnek Slovenya)
Macera turizmi kapsamında dağ turizminin yapılması
Patatesli köy ekmeğinin endüstrileştirilmesi
Akdağ ve çevresinde motokros yarışmaları düzenlenmesi
Yaşlılar için hobi bahçeleri oluşturulması
Sandıklıda lojistik merkez oluşturmak
Eko turizmi desteklemek için belediye tarafından traktör tasarlanarak gezi
düzenlenmesi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi
35-40 derecede termal sistemde balık yetiştirilmesi
Mermercilik ve genel madencilik geliştirilmesi
Hedonik kendini pazarlama şımartma turizmi
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2-Sandıklının pazarlama kabiliyetleri ve hedef pazarlara ulaşım iletişim imkanları
nasıl daha fazla artırılabilir
Yol üzerinde Sandıklı kültürünü yansıtan levhalar ve yapılar oluşturarak reklam yapılması

PUAN
865

Bölgeyi anlatan profesyonel belgesel hazırlanması

820

Slogan ve logoyla Sandıklıya ait otobüslerin giydirilmesi

809

Şehri Şifa Sandıklı logosunun patentleştirilmesi
Uluslar arası çamur festivali kapsamında çamur oyunları ve sanatı sandıklı’da Hayat
Buluyor Sloganı oluşturulmalıdır

805

Hüdai kaplıca yolunun çevre düzenlenmesi kapsamında ışıklandırmaların yapılması ve
tabelalar oluşturularak farkındalık oluşturmak
Ana yollar üzerinde Sağlık Bir Adım Ötede Sandıklı’da , ve Şifa Bir Adım Ötede
Sandıklı’da sloganları kullanılmalıdır
Yerel lezzetlerin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslar arası gurmelerin ağırlanması
Sandıklı’ya gelen misafirlere otellerle işbirliği kurularak yaren gecesi etkinliklerinin
düzenlenmesi
Marka kent konseyi, Sandıklı Hafıza merkezi ve Sandıklı gönüllüleri platformu
oluşturulmalıdır
Ulusal kanallardaki yarışma programlarına hediye termal tatil sponsoru olmak
Hediyelik eşya kapsamında Osmanlı figürleri olan Hamamtası ve süs eşyası olarak
Sandıklı altın parası kullanılabilir
Üç boyutlu dijital kent sisteminin oluşturulması ve internetten yayınlanması
Turizm bilgilendirme ofislerinin oluşturulması
Sandıklı’da bir kamp merkezinin oluşturulması (futbol takımları, dizi çekimleri)
Termal ve patates festivali geleneksel şekilde düzenlenmelidir
Sandıklı Kültür evinin halka açık olarak köy odası geleneği doğrultusunda insanların
birbirleri ile iletişime geçip özellikle Sandıklı’da dedikodunun yıkılması
Yerel halkın broşürlerle ve toplantılarla peryodik aralıklarla bilinçlendirilmesi
Uşak Sandıklı karayolunun tabelalarla iyileştirilmesi
Siyah bir tır oluşturularak içine Sandıklının değerleri ile ilgili somut şeyler leblebi lokum
gibi bulundurularak ve tırın ulusal ve uluslar arası dolaştırılması
Ünlü bir sanatçıyı Sandıklı’nın reklam yüzü yapmak
Sandıklı Yağ tutmaz patatesi gibi sloganlar oluşturularak sosyal medyada kullanılması
Gençlere yönelik tematik kamplar oluşturulmalı
Profesyonel logo çalışmasının yapılması ve logo içerisinde çamur, su, patates, leblebi gibi
unsurlar kullanılarak birden fazla logo geliştirilebilir
Yol üzerinde leblebi şeklinde bir müzeyle ve bina ile hizmet vermek
Sandıklı düğün kültürüyle Sandıklı termalde ulusal TV lerde yayınlanacak bir dizi
yapılması konusunda çalışmalar yapılması
Büyük şehirlerde Sandıklı turizm ofislerinin kurulması
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Sandıklı karayolu üzerinde bulunan petrol işletmelerinde Sandıklı’ya ait broşürlerin
dağıtılması
Sağlıklı Su Sandıklı logosu kullanılabilir
Çamurlar Ömrünüze Ömür Katın Sloganı
Şifayı Sandıklı’da bulun sloganı kullanılabilir
Sandıklı Termal TV oluşturulmalıdır
Sandıklı’ya ait ürünler iş adamlarının desteğiyle internet üzerinden satılabilir
Sandıklı’dan geçen her 5000 inci araca Sandıklı ile ilgili hediyeler vermek örneğin:kaplıca
tatili, leblebi, patates hediyelik eşya gibi
Adalya dinlenme tesisinde belediyeyle işbirliği yapılarak şehir dışından gelen araçlara
yönelik Sandıklı’nın tanıtımının yapılması
Ulusal kanallarda maçlar başlamadan önce Sandıklı logosunun yayınlanması

3-Sandıklı bulunduğu stratejik konumdan nasıl daha fazla faydalanabilir.
Sandıklı’nın önemli bir yol güzergahı olması sebebiyle yol üzerinden geçen misafirlere
otantik ve organik ürünlerin bulunduğu ve aynı zamanda mimarisiyle bu fikri destekleyen
bir alışveriş merkezi oluşturulmalıdır

PUAN

Sandıklı giriş ve çıkışına Sandıklı kültürünü yansıtan mimari kapılar oluşturulması
Dünyanın en büyük alemi Sandıklı’da sloganı duyurulmalı ve önemli bir kavşağa bu alem
yerleştirilmelidir
Köy kahvaltısının yapılabileceği aynı zamanda spa hizmetlerinin verileceği mekan tesisi
yapılması

796

Sandıklı kültür ve tarihini tanıtacak rehber yetiştirilmesi

721

Akdağ’da bir akademi ile işbirliği sağlayarak bisiklet turu yapılmalı
Akdağ su markası oluşturulmalı
Belediye ve Kaymakamlık tarafından hazırlanan bir sistemle şehre giren yabancıların cep
telefonlarına sms gönderilmesi
Sandıklı’nın komşu illerle işbirliği yapılarak yılda 1 defa tanıtım haftası projesinin
gerçekleştirilmesi
İstanbul Eyüp Feshane’de Sandıklı tanıtım projesi
İstanbul ve Ankara’da kaymakamlık ve belediye destekli 3 günlük tanıtım projesi
yapılmalıdır
Milli parkta ahşap evler oluşturulması
Yol üstü hamam ve tedavi imkanlarının geliştirilmesi
Firmalara lojistik destek sağlanarak depo oluşturmak
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4-Sandıklı insan kalitesini artırmak için neler yapmalıdır (yeni bir kimlik tanımı)
Sandıklı esnafına turistlere karşı davranış eğitimleri verilmeli
Sandıklı ilçesinde spor merkezleri yüzme havuzları,Resim, müzik, folklor, el sanatları
kursları düzenlenerek hem gençlerin sokaklardan çekilmesine hem de kendilerini
geliştirilmesine yardımcı olunmalıdır
Sandıklı insanı ile Sandıklı’da yaşayan öğrencileri bir araya getirecek ortamlar
oluşturularak kanaat önderlerinden faydalanılarak olumsuz imaj silinmeli
Sandıklı halkının eğitim seviyesinin artırılması için halk eğitim kurslarının aktif olarak
işletilmesi
Halkın ailesiyle arkadaşlarıyla dışarıdan gelen misafirleriyle toplu olarak bir arada
bulunabileceği SICAK KALİTELİ MEKANLAR oluşturulmalı böylece kültür alış
verişi artırılmalı
Sandıklı’ya ait sandıklı festivali canlandırılmalı festivalde panel, Seminer, yemek
yarışması termal güzellik yarışması yapılmalı ve festival ulusal ve uluslar arası basında
duyurulmalıdır
Kentsel yaşam kalitesini arttıracak yerel zanaatları güçlendirecek eğitimlerin
planlanması
Yunus Emre tiplemesi oluşturularak Yunus Emre Kültür evinin açılması (Afyon
Mevlevi Müzesi gibi) bu tiplemenin sandıklıdaki bütün törenlerde Sandıklı’nın maskotu
şeklinde lanse edilmesi
Resmi yurt içi ve yurt dışı gezi projesi (ayakkabıcıların İtalyaya termal turizm
çalışanlarının Almanya ve İrlandaya seracılıkla uğraşanları Hollandaya, bakırcılık ile
uğraşanların da ilgili ülkelere eğitim gezilerinin düzenlenmesi
Yaren geceleri gençlerle daha aktif hale getirilerek üniversite öğrencileri yaren
gecelerine davet edilerek slogan olarak Yarenler Kankalarla Buluşuyor projesi
yapılabilir
Sandıklı’ya hizmet verecek eğitim timinin kurulması
İlçede yaşayan veya eğitim gören turizm öğrencilerine uluslar arası staj imkanları
sağlanmalıdır
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5-Sandıklı marka değerini artırmak ve hedef kitlelere farkındalık oluşturmak için
PUAN
neler yapabilir (sıradışı şeyler)
Kurtuluş Savaşı’nda orduya hediye edilen iki Sandıklı uçağının varsa orijinal hali yoksa
bire bir modelinin yapılarak Sandıklı’ya yerleştirilmesi

813

Dikkat çekmek için dünyanın en büyük çamur savaşı festivali düzenlenmeli

781

Sandıklı Çamurundan şifa bulan kişilerin hikayeleri belgeselleştirilerek ulusal
kanallarda yayınlanması sağlanmalı
Tokalı kanyonunda macera yarışmaları yapılmalı, Akdağ’da doğal kamp kurulacak
yerler düzenlenmeli
Akdağ milli parkında balonla geziler düzenlenmeli, bisiklet turları düzenlenmeli, yamaç
paraşütü yapılmalı
Kaplıca bölgesine çim sahalar ve spor kamp alanları kurulmalı
Sandıklı kentinde engellilerin ulaşım kolaylığı için kentsel düzenlemenin yapılması
İlçe merkezinde devasa bir heykel dikilmesi örneğin bir alem
Ünlü şahsiyet ve ya gruplardan faydalanarak ulusal ve uluslar arası tanıtım yapılmalı
örneğin Adriana Lima’nın Çamur Reklamında oynatılması ve slogan olarak da
“Güzelliğimi Çamura Borçluyum “ sloganıyla tanıtılması
Akdağ safarisi adlı bir etkinlik her yıl aynı tarihte düzenlenmeli yine kent merkezinde
her yıl domates ve leblebi festivali düzenlenmeli
Kaplıca bölgesine Çamur Adam anıtı dikilmeli
Kusura köyünde yer alan Bizans Medeniyetinin tanıtılması projesi
Kaplıca bölgesinde ülke çapında dikkat çekecek siyasi partilerin istişare ve
değerlendirme toplantılarının yapılması için gerekli temasların kurulması
Termal turizm için bölgeye 40 yıl, 30 yıl, 20 yıl gibi sürelerle gelen turistler
ödüllendirilmeli
Yöresel ürünlerle ilgili müzeler yapılmalı
Kentin muhtelif bölgelerine leblebi çeşmeleri ya da otomatların yapılması
Akdağ’da cirit atma festivalinin düzenlenmesi
Akdağ’a dünyanın en büyük uçaktan görünen Yunus Emre portresinin yapılması
Akdağ’da kar köyü yapılabilir
Hisar kalesi ve tepekent çevresine teleferik hattı kurulmalı
Dünyaya(hayata) tat katmaya geldik projesi festivalinin gelenekselleştirilmesi
Sandıklı’nın gökyüzüne uçakların uçtuğu fitte uçak dinlenme tesisinin yapılması
Sandıklı’ya plaj yapılmalı
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalıştay da sorulan soruları ayrı ayrı ele aldığımızda ortaya çıkan tabloyu şöyle
özetlemek mümkündür.
Soru 1 - Sandıklının geleceğini belirleyecek ana sektörler hangileri olmalıdır
ve bu ana sektörler hangi yan sektörlerle desteklenebilir. Bu ana ve yan sektörler
hangi projelerle desteklenir.
Bütün masalardan en önemli ortak görüş; Sandıklının geleceğinin termal turizm
olarak belirlenmiş olmasıdır. Sandıklının tarımsal potansiyeli, ana yol güzergahında
olması, tarihi kent olması ve doğal güzellikleri gibi diğer değerleri termal turizmi
destekleyecek ve besleyecek bir şekilde konuşlandırılmıştır. Buradan hareketle Sandıklı
için yapılacak her türlü proje termal turizm ekseni dikkate alınarak veya termal turizmi
destekleyecek politikalar üretilerek yapılmak durumundadır. Bu alanda önerilen proje
önerilerini değerlendirdiğimizde her sektörün termal turizmi merkeze alan bir
yaklaşımla ele alındığını görmekteyiz. Örneğin fizik tedavi merkezinin kurulması, tavuk
çiftliklerinin şehir dışına çıkarılması, Akdağ tabiat parkının termal turizmle entegre
edilmesi, kültür evi benzeri yapıların çoğaltılması gibi talepler tamamen termal turizmi
destekleyen ve zenginleştiren proje önerileridir.
Son yıllarda büyük bir ivme kazanan termal turizm alanında Sandıklı bir hayli
mesafe almıştı. Ancak henüz ilçe ekonomisini besleyen veya sosyal ve kültürel doku
üzerinde belirleyici olan bir sektör durumunda değildir. Bundan sonra beklenen
gelişmelere paralel olarak ilçenin vizyonu termal turizmin her alanda belirleyici olması
yönündedir. Zaten belli olan bir sonucun çalıştay sonuçları itibariyle vurgulanmış
olması kent yöneticilerinin uzun vadeli politikalarını etkileme açısından önemlidir.
Çalıştayda ikinci olarak Sandıklıyı bir marka kent yapabilmek için pazarlama
kabiliyetlerinin nasıl artırabileceği ele alındı.
Soru 2-Sandıklının pazarlama kabiliyetleri ve hedef pazarlara ulaşım
iletişim imkânları nasıl daha fazla artırılabilir.
Eğer Sandıklının bir marka kent olması isteniyorsa bütün markalarda olduğu
öncelikle pazarlama araçlarının ve yöntemlerinin doğru tasarlanması gerekir. Bu araç
ve yöntemler hedef kitle ile iletişim kurma ve Sandıklı algısı oluşturmada en önemli
enstrümanlardır. Daha çalıştayda bu sorular ele alınmadan önce sempozyum boyunca
Sandıklı markasını temsil eden iyi bir logo olmadığı, Sandıklıyı anlatan veya tanıtan
araçların yeterli olmadığı, mutlaka reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ele alınması
gerektiği konusu sürekli gündem oluşturmuştur. Çalıştayda ele alınan ikinci soru
etrafında önerilen projeler ise bu görüşleri destekleyen öneriler olarak ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede yol avantajından faydalanarak tanıtıcı levhaların yapılması, belgesel
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hazırlanması, yeni bir slogan ve logo hazırlanarak bunun otobüslere giydirilmesi, termal
kaplıca bölgesinin yol ve ışıklandırılma çalışmasının bir an önce yapılması gibi projeler
ön plana çıkmıştır.
Sandıklı da kaplıcaların eski olması, yol üzerinde olması, çok eski bir yerleşim
ve ilçe olması gibi nedenler bilinirliği artıran nedenlerdir. Ancak bu nedenler tek başına
ilçenin pazarlama alt yapısı için yeterli değildir. Ayrıca kentin özellikle hedef kitle
olarak belirlenmiş kişilere etkili bir biçimde pazarlanması tanıtılması gerekir. Bu amaçla
bilinirliği artırmanın yanında aynı zamanda sağlam bir imaj ve algı oluşturmak ta
gereklidir. Kentin değerlerini ve kimliğini temsil eden yeni bir logoya sahip olması bu
logonun bilinen bir marka simgesi olarak tanıtılması pazarlama sürecinin ilk basamağını
oluşturmaktadır.
Pazarlama süreci uzun bir süreçtir ve bir defalık yapılan faaliyetleri içermez.
Uzun yıllara dayanan bir çalışma sonunda ancak istenen algıyı oluşturmak mümkün
olabilir. Fakat çalıştayda önerilen projeler ise pazarlama sürecinin bir parçası olarak ele
alınabilir. Özellikle Sandıklının yol avantajından istifade edilerek yapılacak tanıtım
çalışmaları sürecin çok önemli bir parçasıdır. Bu yöntem hem ucuz hem da kalıcı etkiler
sağlayabilir.
Çalıştayda üçüncü olarak ele alınan soru ve yapılan değerlendirmeler şöyledir.
Soru 3-Sandıklı bulunduğu stratejik konumdan nasıl daha fazla
faydalanabilir.
Kentlerin markalaşmasında sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar vardır.
Sandıklının sahip olduğu en önemli avantajlardan birisi Türkiye’nin en önemli
yollarından birisi olan İstanbul- Antalya, Ankara- Antalya yol güzergahı üzerinde
olmasıdır. Bu avantajlı durumdan akıllı bir şekilde yararlanılabilirse markalaşma
yolunda faydalar elde edilmiş olacaktır. Mevcut durum açısından bakıldığında
Sandıklı’ya yapılan en önemli eleştirilerden birisi yol avantajından yeterince
yararlanmadığı yönündedir. Örneğin yolun geçiş güzergahı boyunca Sandıklının
güzelliklerini yansıtan her hangi bir yapılanma olmadığı gibi ticari açıdan da yeterince
fayda elde edilemediği açıkça görülmektedir.
Bu avantajlı durumdan nasıl yararlanabileceğini belirlemek amacıyla tartışmaya
açılan bu sorudan çalıştayda elde edilen proje önerileri güzergah boyunca Sandıklı
ürünlerinin satıldığı alışveriş mekanları oluşturmak, yapılacak bazı yapılarla Sandıklı
kültürünü yansıtacak yapıların oluşması, Sandıklı yöresel ürünlerinin satılabileceği
veya yöresel kahvaltının yapılabileceği yerlerin oluşturulması, yol güzergahına büyük
bir kavşak yapılarak buraya yerleştirilecek büyük bir alem ile dikkat çekilmesi gibi proje
önerileri ortaya çıkmıştır.
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Yakın bir gelecekte Sandıklıdan geçecek olan hızlı tren ulaşım açısından faydalar
getireceği gibi yol güzergah avantajını zayıflatan bir etki de meydana getirebilir.
Karayolu ile seyahat oranında azalma meydana getirir ve bu sebeple Sandıklı dan geçen
ve uğrayan araç sayısı azabilir. Bu sebeple yol avantajından yararlanmak isteyen
Sandıklı ilçesi bir an önce bu konuda çalışmalar yapması bazı yararlı olabilir.
Dördüncü olarak çalıştayda Sandıklı kent halkının nasıl geliştirilebileceği ele
alındı. Bu amaçla şu soru etrafında proje önerileri ortaya çıkmıştır.
Soru 4-Sandıklı insan kalitesini artırmak için neler yapmalıdır (yeni bir
kimlik tanımı)
Kentlerin markalaşmasında yöre insanının büyük önemi vardır. Bir çok marka
kent projesinde öncelikle yöre insanında bir marka kent bilincinin oluşturulması gerekir.
Yani Sandıklı halkında öncelikle kendi potansiyeli ve değerleri hakkında bir farkındalık
oluşmalı, marka kent vizyonu taşımalıdır. Aksi taktirde bu vizyonu başka insanlara
taşımak mümkün değildir.
Marka kent olmak demek mevcut durumu daha rekabetçi bir ortama taşımak
demektir. Herhangi bir vizyonu olmayan bir yer dikkat çekmediği gibi başkaları
gözünde hakkettiği değeri de elde edemez. Marka kent olma iddiasında ki bir yer ise her
zaman dikkatle izlenir takip edilir. Benzer konumda olan yerler gizli veya açık rekabetçi
tutum geliştirirler. Bölgenin insanı ise bu marka kent vizyonunu dışarıda ve içeride
temsil eder. Markalaşma sürecinde bölgenin turizm potansiyelinin artırılması en önemli
hedeflerden birisidir. Çünkü Sandıklı zaten Termal Turizm merkezli bir markalaşmayı
benimsemiştir. İlçeyi daha çok insan ziyaret ettiğinde bu ziyaretçilerle sağlanacak
etkileşimde insan faktörü bölgenin geleceğini belirleyecektir. Ayrıca bir kent
markalaşma sürecinde hedef kitlesi sadece turizm amaçlı ziyaretçiler değildir.
Yatırımcılar, üniversite öğrencileri, yol müşterileri ve bölgeye çalışma amaçlı gelen
kişilerde hedef kitle içerisinde yer alırlar. Bütün bu kitleler açısından en önemli faktör
bölge insanı ile kurdukları iletişimdir.
Bu açılardan ele alındığında bugüne kadar kendi halinde, sakin bir ilçe
görünümünde olan Sandıklı’nın marka kent vizyonunu öncelikle kendi insanının
vizyonunu değiştirerek yola çıkmalıdır. Eğer bunu başarabilirse diğer adımları daha
kolaylıkla atabilecektir.
Sandıklı insan kalitesini daha geliştirmek adına sorduğumuz dördüncü soruya
önerilen projeler halkın eğitimini sağlayacak yaklaşımları içermektedir. Öncelikle
turistlere karşı davranış ve ticari kültür geliştirilmeli, halkı eğitecek eğitim mekanları
oluşturulmalı, yerel halk ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren mekanlar
oluşturulmalı, çeşitli kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlenmeli şeklinde proje önerileri
çıkmıştır.
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Burada bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Sandıklı yerelden ulusala,
gelenekten moderne geçişin izlerini taşımaktadır. Her ikisini bir arada bulundurması
aslında esas zenginliğidir. Daha fazla turizm geliri elde etmek adına toplumu tamamen
turizm odaklı, ticaret odaklı anlayışların içerisine motive ederek değerlerin
yozlaştırılması anlayışından da uzak olmak gerekir. Bu iki kavram birbiri ile çelişen
birbirini engelleyen unsurlar değildir. Aksine bir arada yaşatarak daha büyük değeler
elde etmek mümkündür. Tüm dünyada en fazla turizm geliri elde eden yerlerin eski ile
yeniyi, modern ile geleneksel olanı bir arada sunmayı başarabilen yerler olduğu
gerçeğini gözden uzak tutmamalıyız. İnsanı eğitirken, kalitesini yükseltirken çıkış
noktamız yine bölgenin kendi değerleri olmalıdır. Son olarak marka kent olmada
farkındalık oluşturmak için sıradışı neler yapılabilir diye beşinci soru ele alınmıştır.
Soru 5-Sandıklı marka değerini artırmak ve hedef kitlelere farkındalık
oluşturmak için neler yapabilir (sıradışı şeyler)
Dünyada bir çok sahip olduğu sıradışı özellikleri nedeniyle tanınır ve sırf bu
yüzden ciddi ziyaretçi akınına uğrar. Bu sıradışı şeylerin bir kısmı doğa harikası
varlıklardır. Örneğin şelaleler, mağaralar, kanyonlar, nehirler, göller, ilginç tabiat
oluşumları gibi şeylerdir. Birde sonradan yapılan çeşitli yapılar vardır. Bu yapıların bir
kısmı dikkat çeksin diye özel inşa edilmiş yapılardır. Kuleler, heykeller, sanat yapıları,
dini yapılar, sıradışı mimari yapılar vb. ayrıca yine dikkat çekmek için bazı sıradışı
olaylar ve etkinlikler de kentlerin farkındalık oluşturmasında rol oynar. Çeşitli temalı
festivaller, tarihi ve dini olayların geçtiği yerler, geleneksel etkinlikler, rekor
denemeleri, yarışmalar bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Bu sıradışı şeyleri birçok
kent uluslararası alana taşımayı başardığından ülke sınırlarını aşan bir etkiye sahip
olmuşlardır. Sandıklının sıradışı sayılabilecek Akdağ kanyonu vardır. Ancak yine
yapılabilecek bazı sıradışı şeylerle dikkat çekmede ve farkındalık oluşturmada etkili
olunabilir. Yapılacak sıradışı bir yapı veya düzenlenecek bir etkinlikle adından söz
ettirebilir.
Bu soruya çalıştayda önerilen projeler şöyledir. Kurtuluş savaşında orduya hediye
edilen uçakların maketlerinin kavşak noktasında kurulması, çamur festivalinin
düzenlenmesi, Akdağ bölgesinde kamping, balon, yamaç paraşütü, bisiklet turu gibi
etkinliklerin yapılması, termalden şifa bulanların belgesellerinin yapılması. Bu önerilen
projelerden kurtuluş savaşı uçaklarının maketinin yapılması ve çamur festivali gibi
etkinlikler kente farkındalık yaratacak sıradışı projeler olarak değerlendirilebilir. Diğer
projeler ise diğer başlıklar içerisinde de ele alınmış olan konulardır.
Üç gün süren sempozyum boyunca tartışılan konuları ve çalıştayda ele alınan
konuları bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekir. Sadece çalıştaya katılan
konuklar olduğu gibi sadece sempozyum oturumlarına katılan misafirlerde vardır. Bu
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yüzden her iki platformda da tartışılan konuları bir arada değerlendirerek bir sonuca
gitmek daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.
Bu çerçevede sonuçların hepsini Sandıklının marka kent olma stratejilerinin
oluşturulmasının bir parçası olarak düşündüğümüzde şu projelerin ön plana çıktığını
söyleyebiliriz.
1- Sandıklının gelecek vizyonunu termal sağlık turizmi oluşturmaktadır. Bu
sebeple tarım, sanayi, tarihi evler ve kent kültürü termal turizmi destekleyecek ve
entegre edilecek şekilde planlanmalıdır.
2- Termal turizmi destekleyecek en önemli çeşitlilik Akdağ tabiat parkıdır. Bu
bölge bisiklet yarışları, kamping, balon turu gibi etkinliklerle zenginleştirilerek termal
turizme eklemlenmelidir.
3- Sandıklı kültür evi gibi projeler zenginleştirilerek çoğaltılmalı ve termal
turizme entegre edilmelidir.
4- Sandıklı için yeni bir logo yapılmalıdır. Sandıklının yol avantajından
yararlanarak yol boyunca Sandıklıyı tanıtan levhalar ve totemler yapılmalıdır.
5- Yol güzergahı üzerinde alışveriş merkezi veya alışveriş imkanlarını çoğaltan
yerler yapılmalıdır.
6- Yol üzeri satış noktalarında Sandıklı yöresel ürünlerin ve lezzetlerin satışını
sağlayan özel yerler yapılmalıdır.
7- Belgesel, filim, tv programları gibi tanıtım araçları daha etkili kullanılarak
tanıtıma ağırlık verilmelidir.
8- Kaplıca yolunun yapılarak ışıklandırılması sağlanmalıdır.
9- Halka bir çok konuda eğitim verilebilecek mekanların oluşturulması, kursların
ve eğitim programlarının oluşturulması.
10- Halkın, üniversite öğrencilerinin ve dışardan gelenlerin bir arada
olabilecekleri sosyal mekanların, parkların, cafe ve sosyal alanların çoğaltılması veya
mevcutların daha kaliteli hale getirilmesi.
11- Kurtuluş savaşında orduya hediye edilen uçakların maketinin yol
güzergahı olan bir yere yapılması. Ayrıca dünyanın en büyük aleminin yapılarak yol
kavşaklarından birine yerleştirilmesi.
Çamur festivali veya sandıklını diğer değerlerinin tanıtıldığı, ulusal ve
uluslararası alanda dikkat çekici etkinliklerin yapıldığı yarışma, festival ve etkinliklerin
düzenlenmesi. Örneğin her yıl turizm haftasında çamur festivali, Akdağ bisiklet turu,
yarışmalar vb. etkinlikleri ulusal bazda yapmak.
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ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ
ADI SOYADI
GÖREVİ
İBRAHİM GÜNTAŞ
BELEDİYE B.Y.H.İ.MÜDÜRÜ
FİLİZ GÖKTAŞ
BASIN YAYIN G.
AHMET TUNCER
BASIN YAYIN G.
ALİ ÖZÜDOĞRU
BASIN YAYIN G.
MUSTAFA AKÇA
BASIN YAYIN G.
MUSTAFA ÇINAR
KAYMAKAM KORUMA
EKREM ÖZTÜRK
YUNUS EMRE SÜRÜCÜ KURSU
NİMET ÖZÇİFTÇİ
ESKİ BELEDİYE BŞK.
PROF. DR. MEHMET KARAKAŞ
A.K.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
AHMET YAVUZ
SANDIKLI TERMAL PARK OTEL MÜDÜRÜ
ZİYA DAZKIR
SANDIKLI MİMARLAR ODASI BŞK.
A.K.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
DOÇ. DR.TUĞRUL KANDEMİR
FAKÜLTESİ
PROF.DR.ŞUAYIP ÖZDEMİR
A.K.Ü. TURİZM FAKÜLTESİ DEKANI
PROF.DR.MAHMUT TEKİN
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.
MUSTAFA ÖZER
TİCARET VE SANAYİ ODASI BŞK.
MUSTAFA ÇÖL
SANDIKLI BELEDİYE BŞK.
ÖĞR.GÖR.NURAY AKYÜZ
A.K.Ü DİNAR MYO
PROF.DR.RAMAZAN GÖKBUNAR
CELAL BAYAR ÜNİ.
ÖĞR.GÖR.TANER AKYÜZ
A.K.Ü. DİNAR MYO
ÖĞR. GÖR.GİZEM ÖZGÜREL
TUNCELİ ÜNİ. PERTEK MYO
KAMİL KILIÇ
TİMAŞ YY.
YRD. DOÇ.DR. SİBEL SÜ ERÖZ
KIRKLARELİ ÜN. TURİZM FAK.
YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM
A.K.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
ÇALIŞKAN
FAKÜLTESİ
DOÇ. DR.TURAN GÜNDÜZ
CELAL BAYER ÜNİ.
SANDIKLI YÜKSEK ÖĞRENİMİ KORUMA
AHMET NAYAN
DER.BŞK.
HÜSEYİN ALPER AKIN
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. CELCUS PAZARLAMA
AHMET BİRLİKTİR
AFYON HİSAR GAZETESİ
İSMAİL AKAR
AGC İKİNCİ BŞK. GAZETECİ
MEHMET EMİN GÜZBEY
AFYON GAZETECİLER CEMİYETİ BŞK.
ARŞ. GÖR.GÜLFİZ ERGİN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DEMİRBAĞ
ARŞ. GÖR.AHMET DEMİRBAĞ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ALİ BAYAR
GAZETECİ
NURİ ÖZEN
ÖZEN CAM. A.Ş. YÖN. KUR. BŞK.
YRD. DOÇ.DR. GONCA DAVRAS
SDÜ
MEHMET ŞÜKRÜ KOKKOKOĞLU
KENT KONSEYİ ÜYESİ İŞ ADAMI
HÜSEYİN ÖZEN
KENT KONSEYİ ÜYESİ
OSMAN IŞIK
BLD. MECLİS ÜYESİ
ONUR KARAKUZU
BLD. MECLİS ÜYESİ
HALE DURMAZ
AKÜ SANDIKLI MYO MEMUR
ÖĞR. GÖR.NURSEL ÇİTİL
SANDIKLI MYO
AKÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
PROF. DR.İSA SAĞBAŞ
DEKANI
DOÇ. DR.HÖRMET CAVADOVA
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
AHMET AYHAN
SANDIKLI MYO SEKRETERİ
DOÇ. DR.ALİ SARIIŞIK
A.K.Ü. MÜHENDİSLİK FAK.
ARŞ. GÖR.HÜSEYİN PAMUKÇU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
DOÇ. DR.GÜLFİDAN BARIŞ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞR. GÖR.MEHMET KÖKSU
AKU BOLVADİN MYO
YASEMİN TOPKOÇ
ÖĞRETMEN
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MUSTAFA TOPKOÇ
ÖĞR. GÖR.TÜRKER GÖKSEL
AHMET ÖZTOP
ADNAN ÖZTAŞ
YRD.DOÇ.DR MEHMET
KAHRAMAN
HAKAN AKÇA
MUSTAFA GÖKKAYA
ÖMER AYHOPA
İBRAHİM ÖZER
ADEM TEKİN
HÜSEYİN KARATUĞ
YUSUF KÜÇÜK
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MEHMET ALİ KOÇPINAR
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OSMAN TAŞAN
İZZET TETİK
ERKAN ELİBOL
MUSTAFA OĞUZ
HÜSEYİN AKPINAR
CEMAL GÜLEÇ
HALİL DİKMEN
BEKİR ÇETİN
AHMET CEVİZ
UĞUR İNCE
MEHMET AKİF ÇAKIRER
YRD. DOÇ. DR.HÜMEYRA TÖRE
BAŞAT
ÖĞR. GÖR. TUBA VURAL
M. METİN KOCATÜRK
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YRD. DOÇ. DR.BÜLENT ALTAY
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DOÇ. DR.VEYSEL AĞCA
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YRD. DOÇ. DR.MUSTAFA
SANDIKÇI
YRD. DOÇ. DR.AHMET DEMİRER
MUAMMER DEMİRER
MUSTAFA SARI
İSMAİL ŞİMŞEK
VELİ KARACA
MUKADDES YILAN
YRD. DOÇ. DR.AHMET
KAHRAMAN
EKREM ÇAVUŞ
ÖĞR. GÖR.ZEYNEP FİGEN
YURTERİ
YUSUF ZİYA ZEYBEK
ÖĞR. GÖR.ÜNAL YILDIRIM
ÖĞR. GÖR.M. ZAFER ÇAĞLAR
YRD. DOÇ. DR. NEDRET ÇAĞLAR
ÖĞR. GÖR. OĞUZHAN ÖZALTIN

93

ALİCEM AKTAŞ
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
A.K.Ü AFYON MYO
BLD. MECLİS ÜYESİ
BLD. MECLİS ÜYESİ
A.K.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ
LİSANSÜSTÜ (ÖĞRENCİ)
ESNAF
ESNAF
TİC. ODASI MECLİS BŞK.
DERYA A.Ş. YÖN. KUR. BŞK.
SANDIKLI KÜTÜPHANE MÜD.
ESNAF
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ DR.
CERRAH
EMEKLİ
SANDIKLI TSO MECLİS ÜYESİ
SANDIKLI TSO PERSONELİ
SANDIKLI TSO GENEL SEKRETER
SANDIKLI TSO MECLİS ÜYESİ
SANDIKLI TSO YÖN. KUR. ÜYESİ
SANDIKLI TSO YÖN. KUR. ÜYESİ
SANDIKLI TSO MECLİS ÜYESİ
EĞİTİM BİRSEN YÖN. KUR. ÜYESİ
ESNAF
AKÜ BOLVADİN MYO
AKÜ AFYON MYO
SANDIKLI MYO
HÜDAİ KAPLICA İŞLETME MD.
A.K.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
A.K.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
A.K.Ü. TURİZM FAKÜLTESİ DEKAN YRD.
KARASÖRCÜ SANATKAR
İŞ ADAMI
İŞ ADAMI
GÜRSES TERMAL OTEL GENEL MÜD.
GÜRSES TERMAL OTEL MUHASEBE MÜD.
AKÜ FEN EDE. FAK. DEKAN YARDIMCISI
SANDIKLI DERNEK BŞK.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETMEN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI UNLIMITED
ACADEMY
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OKUTMAN FATMA NİLHAN
ÖZALTIN
ALİ İHSAN KİRAZ
MUZAFFER SELEK
ABDULLAH SÜMER
HALİL EFE
ÖĞR. GÖR.HÜSEYİN ŞAHİN
GENCER ÖZKUM
CEM YAVUZ
YRD. DOÇ. DR. SABRİ ÇELİK
GÜLAY PERÇİN
HİDAYET ŞAHİN
AHMET MAHMUT SAYLIK
DOÇ. DR MEHMET NURİ DOLMAZ
ÖĞR. GÖR. KUTLAY ORHAN
TUNCER CAN
MEHMET ÖZTOPBAŞ
MUSTAFA KÖK
HASAN ARIOL
YRD.DOÇ.DR. KORAY GÜRPINAR
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DOÇ DR. ERKAN AKAR

114

ÖĞR. GÖR. ABDULLAH TAYTAK

94

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MOBİLYA ÜRETİCİSİ
ESNAF
ESNAF
EMEKLİ
AKÜ SANDIKLI MYO
EMEKLİ
ORG. SAN. MD.
AKÜ TURİZM FAKÜLTESİ
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
SANDIKLI TİC. BORSA. BŞK.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SANDIKLI MYO
SANDIKLI MYO MEMUR
İL GENEL MECLİS ÜYESİ
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MDR.
SANDIKLI MYO MEMUR
AKÜ SANDIKLI MYO
A.K.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
AKÜ SANDIKLI MYO
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