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PROJENİN AMACI
WTO (Dünya Turizm Örgütü) araştırmaları tatil tüketicisinin eğilimlerinde ciddi değişimler
yaşandığını ortaya koymaktadır. Yeni eğilimler
uyanıp kendini aktif hale getirmiş, otelin dışına çıkan, yerel lezzetleri tadan, sporu seven ve
özel ilgi alanları olup bunlara uygun programları araştıran turistleri karşımıza çıkarmaktadır.
Dünya turizm trendlerine bakıldığında, spor
amaçlı seyahat edenlerin sayısının hızla artmakta
olduğu görülmektedir. Eskiden sadece spor kafilesi ya da spor takımı turizmi sayılan spor turizmi, bugün artık kitlesel bir özellik kazanmıştır. Sadece Avrupa’da futbolda her yıl 500 bin kişi
maçlar için seyahat etmekte, kişi başı ortalama
1.500 Dolar civarında harcama yapmaktadır.
Spor turisti, en az bir gece konaklayıp sportif bir
etkinliğe oyuncu veya izleyici olarak katılan kişi
olarak tanımlanmaktadır. Spor turisti; spor yapmak için seyahat edenler, sportif etkinliği izlemek için seyahat edenler ve sportif bir programa
katılmak için seyahat edenler şeklinde üçe ayrılmaktadır.
Spor turizmi; dünya turizm pazarının %10’una
sahip durumdadır. Sportif faaliyetler önemli bir
endüstri haline gelmiştir. Bu etkinlikler otellerde milyonlarca gecelemeye imkân vermektedir.
Spor endüstrisi ve turizmi satılan araç gereçler,
yapılan tesisler ve bunların işletim gelirleri, or-
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ganize edilen etkinlikler ve bu etkinliklerin gelirleri açısından yerel ekonomilerde önemli bir yer
tutmaktadır. Yapılan hesaplamalar konaklayan
spor turistinin otel, yemek, giriş bileti ve diğer
ihtiyaçları için günlük 180, günübirlik ziyaretçinin ise 50 Dolar harcadığını ortaya koymaktadır.
Araştırmalara göre, ebeveynler amatör sportif bir
etkinliği izlerken 85 Dolar, çocukları ise 56 Dolar harcamaktadır. Antalya’da her yıl binin üzerinde futbol takımı kamp yapmaktadır. Bunların
önemli kısmı kış aylarında gelen Kuzey Avrupa
ülkelerinin takımlarıdır. Ölü sezon için Antalya’daki tesislere önemli katkı sağlanmaktadır.
Spor turizminin yararı turist getirmekten ibaret
değildir. Spor turizmi aynı zamanda önemli bir
tanıtım aracıdır. Manavgat ilçesi tüm spor branşlarının organizasyonları için elverişli bir konuma
sahiptir. Özellikle doğa sporları ve su sporları
üzerine yapılacak çalışmalar Manavgat destinasyonunun markalaşmasında çok etkili olacaktır.
Başta Herkes İçin Spor Federasyonu olmak üzere
tüm federasyonlarla, Manavgat’ta faaliyet gösteren turizm işletmeleri arasında kurulacak sağlam
bir koordinasyon ile yerel halkın ve yerel kurumların katılımı sağlanarak spor turizmi alanında
sağlam bir altyapı oluşturulabilir. ‘Manavgat
Spor Turizmi Konseyi’ sporun ve turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel faydalarını en üst düzeye çıkaracaktır.
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Spor Turizmi Konseyi’nin Amaçları
• Spor turizmi konusunda tüm paydaşları bilgilendirmek ve koordine etmek,
• Tüm spor branşlarının Manavgat’ta yaygınlaşmasını sağlamak, bu branşlarda organizasyonları teşvik etmek,
• Manavgat’a spor branşlarında gelecek başarılarla Manavgat markasını güçlendirmek,
• Manavgat’ta gerçekleştirilen spor faaliyetlerini
farklı açılardan ölçmek ve kalitesini artırmak,
• Turizm işletmelerinin spor organizasyonlarına
katılımını sağlayarak turizm sezonunu uzatmak,
• Özellikle turizmin ana sezon dışındaki dönemde spor turizmi faaliyetlerini arttırarak Manavgat ekonomisinin sürekli canlı kalmasını sağlamak,
• Spor turizmi alt yapısından başta öğrenciler olmak üzere yerel halkın faydalanmasına imkân
vererek sürekli canlı bir kent oluşturmak,
• Spor turizmi alanında yapılacak çalışmalarla
Manavgat’ın bir spor kenti olmasını sağlamak.
PROJE AYRINTILARI
Projenin başlatılmasında ve uygulanmasında en
büyük görev Kaymakamlık ve Belediye’ye düşmektedir. Spor turizminin ilçeye çok yönlü faydaları olacaktır. Ancak bu konuda yerel güçleri
harekete geçirmek ve motive etmek iki kurumun
koordinasyonu ile mümkündür. Projenin başarılı olması için en önemli aşama yerel halkın ‘Spor
Turizmi’ konusunda bilinçlendirilme aşamasıdır.
Bu aşamadan sonra Manavgat’ta yerel halkın ve
turistlerin katılımıyla farklı branşlarda spor festivalleri düzenlenecek, zamanla bu festivaller ulusal ve uluslararası boyut kazanacaktır. Projenin
diğer kanadında turizm işletmeleri yer almaktadır. Turizm işletme sahipleri ve yöneticileri, spor

turizminin ekonomik faydalarına inanmalı, işletmelerine katkı sağlayacağını görmeli ve bu yolda
sorumluluğa hazır olmalıdırlar. Bu noktada da
Kaymakamlık ve Belediyenin teşvik edici rolüne
ihtiyaç vardır.
PROJENİN SOSYAL YARARI
Spor turizminin temeli yerel halka dayanmaktadır. Bu sebeple öncelikle yerel halk spor kültürü
bakımından bilinçlendirilecek, tüm kamu kurum
ve kuruluşlarında ‘Yaşam Boyu Spor’ konulu bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Tüm okullarda öğretmenlere ve öğrencilere ‘Herkes İçin
Spor’ felsefesi anlatılacak, istekli öğretmenlere
eğitmen kursları düzenlenecektir. Bu çalışmalarda Herkes İçin Spor Federasyonu destek verecektir. Projenin turizm tarafında ise MATSO ile
iş birliği içinde, Manavgat’ta turizm sektöründen
gelir elde eden tüm işletmeler spor turizmi konusunda bilgilendirilecek ve görüşleri alınacaktır.
Bu amaçla ‘Spor Turizmi Çalıştayı’ planlanacaktır. Tüm bu çalışmalarla Manavgat’ta spor turizmi alanında farkındalık oluşturulacaktır. Böylelikle çoğulcu bir katılımla kurulacak ‘Spor Turizmi Konseyi’ sporun ve turizmin bölgeye olan
katkılarını en üst düzeyde yaşatmak için çaba
harcayacaktır.
PROJEDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Kaymakamlık oluru ile birlikte projenin ilk aşaması tamamlanmış, Manavgat’ta Spor Turizmi
Konseyi kurulmuştur. Paydaşlar bilgilendirilmiştir. Bundan sonraki aşama eylem planı aşamasıdır. Bu konseyin etkin ve verimli çalışabilmesi için planlama aşaması çok önemlidir. Spor
Turizmi Konseyi’nin amaçlarının farklı projeler
halinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Cilt  29 = Sayı  2 = Güz 2018 =

287

