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Özet 

Endüstri devriminden sonra atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının 
miktarlarının artmasıyla sera etkisi kuvvetlenmiş ve küresel ısınma süreci 
başlamıştır. Bu ısınma süreci; iklimi oluşturan rüzgâr, yağış ve buharlaşma gibi 
etmenlerde uzun süreli ve önemli değişikliklere neden olmakta; sonuçta iklim 
değişiklikleri yaşanmaktadır. İklim değişikliği hayatın her alanı gibi ekonomik 
yapıyı da önemli ölçüde etkileyecek; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ciddi 
değişimler görülecektir. Bu değişimden hizmet sektörü altında yer alan ve 
ekonominin temel dinamiklerinden olan turizm de etkilenecektir.  

İklim değişikliği konusu ülkemiz turizminde alternatif turizm türlerinin gelişmesi 
ile son yıllarda yaşanan gelişmenin önündeki en önemli tehditlerden biri olarak 
görülmektedir. Kitle turizminin yanı sıra pek çok alternatif turizm türü de iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden zarar görecektir. Temeli kış yağışları ve kara 
bağlı olarak kayak sporuna dayanan kış turizmi bu zararlardan en fazla 
etkilenecek turizm türlerinin başında gelmektedir.  

Ocak 2007’de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan İklim Değişikliği 
1. Ulusal Bildirimi’nde ülkemizde özellikle batı bölgelerinde kış yağışlarında 
belirgin azalmalar olduğu saptanmıştır. Yine aynı raporda yapılan öngörülerde 
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dağlarında kar kalınlıklarında 20 cm. ye 
varan azalmalar beklenmektedir. Bu bildiride iklim değişikliğinin kış turizmine 
etkileri ile Uludağ, Erciyes, Kartalkaya ve Palandöken gibi ülkemizin önemli 
kayak merkezlerinin ne şekilde etkileneceği incelenecek ve sektörün alması 
gereken tedbirlerden bahsedilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kış yağışları, kış turizmi, Türkiye’deki 
kayak merkezleri, adaptasyon yöntemleri 
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GİRİŞ 

 

Endüstri devriminden sonra atmosfere salınan insan kaynaklı sera gazlarının 
miktarlarının artmasıyla doğal sera etkisi kuvvetlenmiş, atmosferin ısı tutma 
kapasitesi yükselmiş ve küresel ısınma süreci başlamıştır. Son yüz yıl içerisinde 
yeryüzünün ortalama sıcaklığı 0.74 °C artmıştır. 1995 ile 2006 yılları arasındaki 
on iki yılın on biri sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1850’den bugüne 
kadar ölçülen en sıcak yıllar olarak kayda geçmiştir. Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)nin 2007 yılında yayınlamış olduğu “4. İlerleme 
Raporu”nda 2100 yılına kadar öngörülen küresel ortalama sıcaklık artışı 1.8 ile 
4.0 °C arasındadır (IPCC, 2007). 

Yeryüzündeki herhangi bir yer için belirli bir zamanda yaşanan ve gözlenen 
atmosferik olayların tümüne hava durumu adı verilir. Belirli bir bölgede uzun 
yıllar boyunca gözlenen atmosferik olayların geneline ise iklim olarak adlandırılır 
(Türkeş, 2007). Küresel ısınma, iklimi oluşturan sıcaklık, rüzgâr, yağış ve 
buharlaşma gibi etmenlerde uzun süreli ve önemli değişikliklere neden olmakta; 
sonuçta iklim değişiklikleri yaşanmaktadır (EPA, 2007). İklim değişikliğine bağlı 
olarak sıcaklık ve yağışlarda anormallikler gözlenecek, uç hava olaylarının 
görülme sayıları ve sıklıkları artacaktır. İklim değişikliği hayatın her alanı gibi 
ekonomik yapıyı da önemli ölçüde etkileyecek; tarım, sanayi ve hizmet 
sektörlerinde ciddi değişimler görülecektir. Bu değişimden hizmet sektörü 
altında yer alan ve ekonominin temel dinamiklerinden olan turizm de 
etkilenecektir. 

Küresel sıcaklık artışı nedeniyle eriyen buzullar ve okyanusların genleşmesiyle 
deniz seviyesindeki yükselmeler, turistik bölgelerin aşırı ısınması, su 
kaynaklarındaki azalmalar, kuraklık ve seller kıyı turizmini olumsuz 
etkileyecektir (Giles ve Perry, 1988). Kar yağışlarının azalması, kar 
kalınlıklarının incelmesi ve kar örtüsünün sürekliliğinin olmaması sonucunda 
kayak sezonu kısalacak ve kış turizmi de iklim değişikliğinden olumsuz 
etkilenecektir (Harrison, Winterbottom ve Johnson, 2005).  

 

KIŞ TURİZMİ 

Turizmin genel karakteristiği mevsimlik bir yapıda olması ve talebin genellikle 
yaz aylarında yoğunlaşmasıdır. Yaz aylarında artan bu talep deniz-kum-güneş 
üçlüsüne dayanan kitle turizmi şeklinde kendini göstermektedir. Ancak tatillerini 
genellikle yaz mevsiminde geçiren insanların son yıllarda bu alışkanlıklarını kış 
mevsiminde de sürdürmeye başladığı görülmektedir. Bu yönde giderek artan 
talebi karşılayabilmek amacıyla turizmde gelişmiş ülkeler bu talebe uygun 
turistik ürünler geliştirmişler, bunun neticesinde kış turizmi doğmuştur.  

Kış turizmi, İncekara (1988)’ya göre; odağında kayak sporu bulunması 
sebebiyle kayak sporuna uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatleri ve 
bu seyahatlerden konaklama hizmetleri başta olmak üzere diğer hizmetlerden 
faydalanmayı kapsayan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan 
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da anlaşılacağı üzere kış turizmi için belli bir yükseklik ve eğim ile kayak 
sporunun yapılabilmesine uygun mekanlar ve kayağa uygun kaliteli kar 
gerekmektedir. Ayrıca yüksek yerlere kayakçıları taşıyacak telesiyej, teleski gibi 
araçlar da kış turizminin ihtiyaç duyduğu temel altyapı birimlerindendir. Kış 
turizmi yapılacak bölgede kış turizm sezonunun süresi, karın kalma süresi ile 
doğru orantılıdır.  

Kış turizmi potansiyeline sahip bir bölgenin bu potansiyeli değerlendirebilmesi 
için gerekli unsurlardan biri de konaklama ve ulaşımdır. Belli yüksekliklerde 
konaklama tesisleri kurmak ve hizmet kalitesinde sürdürülebilirliği sağlamak 
önemlidir. Turistik ürününün bileşik ürün özelliği nedeniyle karlı ve eğimli arazi 
parçalarında ulaşıma sürekli açık olarak bulundurulacak karayolu ve havaalanı 
hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanında yeme-içme ve eğlence işletmelerinin 
bulundurulması ürün cazibesini artıracak temel bileşenlerdendir (İncekara, 
1998). 

Kış turizmi merkezlerinin genellikle dağlık ve yüksek arazilerde bulunması 
nedeniyle buralarda yatırım, ulaşım ve hammadde tedariki oldukça güç 
şartlarda gerçekleşmektedir. Ancak esas zorluk bu merkezlerin ekonomik 
faaliyetlerinin tamamının “Beyaz Altın” da denilen “kar” varlığına bağlı olmasıdır. 
Karın yeterince yağmaması veya gereken kalitede olmaması demek o sezonun 
boş geçmesi demektir. Bu nedenle iklim değişikliği neticesinde iklim 
koşullarında meydana gelecek değişimler kış turizminin önündeki en büyük 
risklerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kış turizmi sayesinde turizmin 12 aya yayılması kolaylaşmakta ve oldukça 
önemli miktarlarda gelir elde edilmektedir. Dünyada her dört yılda bir yapılan kış 
olimpiyat oyunları çoğunlukla Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi altyapısı 
elverişli, işletmecilik ve organizasyon yeteneği gelişmiş ülkelerde yapılmakta ve 
kış aylarında önemli turizm hareketlerine sahne olmaktadır (İncekara, 1998). 
ABD, Kanada, Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya, Romanya ve Almanya kış 
turizminde gelişmiş ülkelerdendir. Öyle ki Orta Avrupa Ülkelerinde İsviçre ve 
Avusturya’nın Alp dağlarında sundukları kış turizmi hizmetlerinden elde ettikleri 
gelir İspanya’nın sahillerinden elde ettiği gelirle yarışır durumdadır (TCKTB, 
1997). 

 

Kayak ve Diğer Kış Sporları 

Karlı alanlarda yapılan değişik sporlar arasında karda ve buzda botla kaymak 
(snow-spee rafting), kızak (snow-scating), buzul kayağı (heli-skiing-helikopterle 
gidilerek yapılan yüksek dağ kayağı), baloon skiing (balonla gidilerek yapılan 
yüksek dağ kayağı) ve snowboard (geniş bir kayak –board- üzerinde yapılan bir 
tür kar sporu) sayılabilir (Doğaner, 2001). Kayak denilen araçla kar üzerinde 
yapılan yarışma, turistik ve sportif amaçlı etkinliklere, kayak sporu denilir. Kayak 
yapmak, teknik kuralları uygulayarak, karda kolay ve kontrollü hareket 
sağlamaktır. Kayak yapmanın; slalom, büyük slalom, süper büyük slalom, iniş, 
paralel yarışmalar, serbest stil, kayak kros, kayakla atlama, artistik kayak ve 
tümsekli pistte kayma gibi çeşitli şekilleri vardır (http://www.adkk.org.tr). 
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Kış Turizmi - İklim İlişkisi 

Turizm faaliyetleri iklimden ve hava durumundan etkilenmektedir. Kış turizmi 
için sezonun uzunluğu ve kalitesi, kar kalınlığına bağlı olup kar yağışlarındaki 
azalmalar bu sektörü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Dolayısıyla kış turizmi 
faaliyetlerinin devam edebilmesi ancak yeterli miktarda kar yağışı ile mümkün 
olabilir (Scott, 2003; Bürki, Elsasser ve Abegg, 2003). Tablo-1’de kış sporları 
için ideal iklim koşulları gösterilmiştir. Kuzey disiplini ve Alp disiplini kayak 
türlerinde, buz sporlarında ve kızakla kayabilmek için gerekli olan en az kar 
kalınlığı 20 ile 30 cm arasındadır. Çok ince kar üzerinde kayak yapılması hem 
kayak ekipmanlarına hem de araziye zarar verecektir (Scott, McBoyle, Minogue, 
2007). 

ÜLKEMİZDE KIŞ TURİZMİ VE GELİŞİMİ 

Türkiye’de turizm, potansiyel arz kaynaklarının 1980 sonrasında fiilen 
değerlendirilmeye başlanması sonucu hareketlenmiştir. 1982 yılında çıkarılan 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm sektörüne önemli bir 
kaynak transferi gerçekleştirilmiştir. O tarihten itibaren Türkiye’nin konaklama 
imkanları hızla artmış, uluslararası standartlarda pek çok tesis hizmete girmiştir. 
Bu kapsamda başlayan turizm hareketlenmesinde genel görünüş kıyı 
kesimlerde ve deniz-kum-güneş üçlüsüne dayanan kitle turizmi şeklindeydi. 90’lı 
yılların sonunda ortaya çıkan alternatif turizm türleri ülkemizde de kendini 
göstermiş ve bu kapsamda da oldukça önemli kaynaklara sahip olan ülkemizde 
kamu ve özel kesimde alternatif turizme yönelik yatırımlar ön plana çıkmıştır. Bu 
kapsamda gündeme gelen kış turizminin geliştirilmesi, kaliteli ve rekabetçi bir 
ürüne dönüştürülmesi çabaları Orta ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kış 
turizmi potansiyeline sahip pek çok bölgemizde sürmektedir. 

Türkiye, Alp-Himalaya sıradağları üzerinde yüzölçümünün yaklaşık %55’i 1500–
3000 m. yükseklikte dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu sıradağların ülkemizdeki 
uzantıları olan Beydağları, Toroslar, Balkanlar, Aladağlar, Munzurlar, Cilo ve 
Sat dağları ile Kaçkarlar Avrupa’daki Alpler ile aynı zaman diliminde 
oluşmuşlardır. Bu sebeple aynı yükseltide ve aynı floraya sahiptirler. Ancak 
büyüklükleri bakımından Alplerin 2–3 katıdırlar. Üstelik ülkemiz dağlarında 
Alplerde olmayan Nemrut, Süphan, Ağrı, Erciyes ve Hasan Dağı gibi volkanlar 
vardır. Ayrıca kış mevsimi boyunca kar yağışı alan bu dağlarımız 4–6 ay süreyle 
karlarla kaplı kalmaktadırlar. Bu süre de neredeyse deniz-kum-güneş üçlüsüne 
dayanan kitle turizmi sezonuna eşittir (İncekara, 1998).  

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden olan Palandöken, 
Sarıkamış, Erciyes, Ilgaz, Kartalkaya ve Uludağ’da öncelikli olarak yerel talebin 
ortaya çıkmasıyla başlayan turizm hareketleri hızla gelişmiştir. Uludağ, 
Kartalkaya ve Erciyes, ilk konaklama tesislerinin kurulduğu telesiyej, teleski gibi 
turistik altyapı unsurlarının faaliyete konulduğu merkezlerdir.  
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Tablo – 1: Kış sporları için ideal iklim koşulları (Hall ve Higham, 2005) 

Çevresel Etmenler Kuzey 
Disiplini 

Yarışmaları 

Alp 
Disiplini 

Yarışmaları 

Buz 
Sporları 

Kızak 

Kar Kalınlığı (cm) 

— Minimum 

— Optimum 

 

20 – 30 

60 

 

20 – 30 

60 

 

20 – 30 

60 

 

30 

60 

Kar Yoğunluğu 
(g/cm3) 

<0.6 <0.6 0.2 – 0.6 0.4 – 0.1 

Hava Sıcaklığı (°C) (-2) – (-15) 5 – (-20) 10 – (-40) 10 – (-30) 

Kar Yapımı (°C) (-3) – (-15) (-3) – (-15) Uygun 
değil 

(-3) – (-
15) 

Rüzgar Hızı (km/s) <20 <15 <45 <45 

 

Ülkemizdeki Kış Turizm Merkezleri 

Uludağ/Bursa 

 Kayak alanı 1750 – 2543 m. yükseklikler arasındadır. 2543 metreye ulaşan 
doruğu (Kara Tepe) ile Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Dağdaki pistlerin 
toplam uzunluğu 20 km.yi bulmaktadır. Normal kış koşullarında kar yüksekliği 3 
metreyi bulur. Mevsim başında toz kar, sonunda ise ıslak kar özelliği gösterir. 
Alp ve Kuzey Disiplini ile Tur Kayağı ve Helikopterli Kayak uygulamalarına 
elverişlidir. Kayak dışında snowboard, big foot, buz pateni, kar motosikleti 
aktiviteleri de yapılmaktadır. Merkezde 8 telesiyej ve 7 teleski bulunmaktadır. 
Kayak mevsimi Aralık-Nisan ayları arasıdır.  

Kartalkaya/BOLU 

Kayak alanı 1850 – 2200 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Alp 
kayağı, kayaklı koşu (Cross-Country) ve tur kayağı için çok uygun koşullara 
sahiptir. 2 adet telesiyej, 6 adet teleski ve 3 adet baby lift olmak üzere toplam 11 
mekanik tesiste toplam taşıma kapasitesi 6000 kişi/saattir. 12 adet pistte toplam 
uzunluk 20 km.yi bulmaktadır. Kayak için en uygun zaman Aralık-Mart ayları 
arasıdır. Kar yüksekliği, normal kış koşullarında 3 metreye ulaşabilmektedir. 
Mevsim başında toz, mevsim sonunda ıslak kar özellikleri görülür. 

Ilgaz/KASTAMONU 

Kayak pistleri 1800 – 2000 m yükseklikleri arasındadır. Sezon içinde kar 
kalınlığı 50–200 cm. dir. Kayak merkezinde bir adet çift iskemleli telesiyej tesisi 
ile 1 adet teleski tesisi bulunmaktadır. 700 m. uzunluğundaki telesiyej tesisi 700 
kişi/saat kapasitededir. 950 m. uzunluğundaki teleski 1000 kişi/saat 
kapasitededir. Merkezde bir otele ait bir babylift de bulunmaktadır. Kayak 
mevsimi Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. 
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Erciyes/KAYSERİ 

Kayak merkezi dağın kuzey yamaçlarında yer alan Tekir Yaylası üzerindedir. 
Erciyes Dağının doğu ve kuzey yamaçlarında yer alan kayak alanları 2200 – 
3100 m yükseklikleri arasındadır. Kayak merkezinde toplam 1905 kişi/saat 2 
adet teleski ve 1 adet telesiyej olmak üzere 3 adet mekanik tesis mevcuttur. 
Sönmüş bir volkan olan dağın yüksek kısımları yılın her mevsiminde kalıcı 
karlarla örtülüdür. Kayak için en uygun zaman 20 Kasım - 20 Nisan tarihleri 
arasıdır. Normal kış koşullarında kar kalınlığı 2 m dolayındadır. Genellikle toz 
kar niteliğindedir. Yaz kayağı, tur kayağı ve helikopterli kayak yapmaya 
elverişlidir. 

Palandöken/ERZURUM 

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistler dünyanın en uzun ve dik kayak pistleri 
arasında yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 28 km. dir. En uzun pisti 12 
km. ye ulaşmaktadır. Kayak alanı 2200 – 3176 m. yükseklik kuşağı üzerinde yer 
almaktadır. Başlangıç yeriyle varış noktası arasındaki yükseklik farkı 1000 m. 
dir. Slalom ve Büyük Slalom yarışmaları için 2 adet tescilli pisti (Ejder ve 
Kapıkaya) bulunmaktadır. Kayak Merkezinde 5 adet telesiyej (toplam 4500 
kişi/saat kapasiteli), 1 adet teleski (300 kişi/saat kapasiteli), 2 adet baby lift 
(toplam 1800 kapasiteli), 1 adet gondol lift (1500 kişi/saat kapasiteli) mevcuttur. 
Yılın 150 günü karla örtülüdür. Aralık-mayıs arasındaki dönem kayak etkinlikleri 
için en uygun zamandır. Normal kış koşullarında 2–3 m kar yağışı almaktadır. 
Mevsim boyunca "toz kar" üzerinde kayak yapılmaktadır 
(http://www.kayakfederasyonu.org.tr/download/kayak_merkezleri.doc). 

Ülkemizdeki kış turizmi merkezlerinin genel özellikleri tablo-2’de yerleri ise şekil-
1’de gösterilmiştir.  
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Tablo–2: Ülkemizde Kış Turizm Merkezleri ve Genel Özellikleri 
(www.kultur.gov.tr ve www.kayakfederasyonu.org.tr adreslerinden derlenerek 
hazırlanmıştır.) 

Turizm merkezi Kayak 
alanı 

yüksekliği 
(m) 

Mekanik tesis 
sayısı 

Kayak 
mevsimi 

Ulaşım 

(en yakın 
havaalanı - km) 

AKSARAY 

Hasandağı 
2500–
2700 

-  
Ankara 

(280 km) 

ANTALYA 

Saklıkent  
2000–
2400 

2 Teleski  
Antalya 

(50 km) 

BAYBURT 

Kopdağı 
2600 

1 Teleski  

2 Babylift 
 

Erzurum 

(85 km) 

BOLU 

Kartalkaya  
1850–
2200 

2 Telesiyej 

6 Teleski 

3 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Ankara 

(244 km) 

BURSA 

Uludağ  
1750–
2543 

8 Telesiyej 

7 Teleski 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Bursa 

(36 km) 

ERZURUM 

Palandöken  
2200–
3176 

5 Telesiyej 

1 Teleski 

2 Babylift 

1 Gondol Lift 

5 Ay 

Kasım-
Nisan 

Erzurum 

(6 km) 

GÜMÜŞHANE 

Zigana 
1850–
2200 

1 Teleski 

1 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Trabzon 

(60 km) 

ISPARTA 

Davraz 
1650–
2350 

2 Telesiyej 

1 Teleski 

2 Babylift 

4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Isparta 

(58 km) 

KARS 

Sarıkamış 
1750–
2543 

1 Teleski 
4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Kars 

(55 km) 

KASTAMONU – 
ÇANKIRI 

1800–
2000 

1 Telesiyej 

1 Teleski 

4 Ay 

Aralık-

Ankara 

(203 km) 
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Ilgaz Nisan 

KAYSERİ 

Erciyes 
2200–
3100 

1 Teleferik 

2 Telesiyej 

2 Babylift 

5 Ay 

Kasım-
Nisan 

Kayseri 

(25 km) 

İZMİR 

Bozdağ 
1700–
2157 

3 Telesiyej 
3 Ay 

Aralık-
Mart 

İzmir 

(110 km) 

SAMSUN 

Ladik 
1400–
1800 

- 
4 Ay 

Aralık-
Nisan 

Samsun 

(85 km) 

GÜMÜŞHANE 

Çakırgöl  
2250–
2700 

- 
6 Ay 

Ekim-
Nisan 

Trabzon 

(65 km) 

 

 

Şekil–1: Türkiye’deki Kayak Merkezleri (Turkey Dymanic Map, 2007’den 
uyarlanmıştır.) 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KIŞ TURİZMİNE ETKİLERİ 

Turizm sektörü iklim ve hava durumuna duyarlı bir sektör olmasına rağmen iklim 
değişikliği ve turizm sektörüne etkilerinin ne olacağı konusunda literatürde sınırlı 
sayıda çalışma mevcuttur. Ne iklim bilimciler turizm konusuna ne de turizmciler 
iklim değişikliği konusuna yeterince değinmemişlerdir (Scott, McBoyle ve 
Minogue, 2007). Ülkemizde de bu iklim değişikliği ve turizm konusunda yapılan 
çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal 
Bildirimi’nde “turizm” başlığı yer almamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kültür ve 
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Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılında yayınladığı “Türkiye Turizm Stratejisi 2023”  
ve “Eylem Planı 2007 – 2013” başlıklı raporlarında da iklim değişikliği konusu 
yer almamıştır (TCKTB-2, 2007). Kış turizminin geliştirilmesi için hazırlanması 
düşünülen “Kış Turizmi Master Planı”nın iklim değişikliği kavramı göz önünde 
bulundurulmadan hazırlanması ise zaman ve para kaybından başka bir şey 
olmayacaktır.  

Diğer tüm turizm türlerine kıyasla kış turizmi iklim değişikliğinden en fazla 
etkilenecek olan turizm türüdür. Kış ve kayak sporları için çok önemli olan kar 
sezonunun ve kar kalınlıklarının iklim değişikliğine bağlı olarak değişmesi 
beklenmektedir. Sıcaklık arttıkça hem kar yağışlarında azalmalar meydana 
gelecek hem de kar mevsiminin süresi kısalacaktır. İklim değişikliğinin kar 
sezonunu ve kar kalınlığını ne şekilde etkileyeceği şekil-2’de şematik olarak 
gösterilmiştir (Koenig ve Abegg, 1997).  Alçak rakımlı bölgelerdeki kayak 
tesislerinin yüksek rakımlı bölgelerdekilere göre daha çok etkileneceği ve er ya 
da geç sektörden çekilecekleri literatürdeki birçok çalışmada belirtilmiştir 
(Breiling ve Charamza, 1999; Koenig ve Abegg, 1997; Elsasser ve Bürki, 2002; 
Bürki, Ellaser ve Abegg, 2003). Ayrıca artan sıcaklıklar ve uç hava olayları, çığ 
görülme sıklığını da arttıracaktır.  

İlk kez Witmer tarafından tanımlanan 100 gün kuralına göre bir kayak tesisinin 
kar ederek işletilebilmesi için on kış sezonundan en az yedisinde, 1 Aralık – 15 
Nisan tarihleri arasında en az 100 gün kar kalınlığının en az 30 – 50 cm arasıda 
olması gerekir. Bu kuralı sağlayan kayak tesisinin “kar güvenilirliği” vardır (Bürki, 
Elsasser,  Abegg ve Koenig, 2005). Koenig ve Abegg (1997) kar güvenilirliği için 
gerekli en düşük rakımın günümüzde 1200 m, iklim değişikliğinin etkilerinin 
gözleneceği yakın gelecekte (+2°C sıcaklık artışında) ise en düşük 1500 m 
olacağını belirtmişlerdir (Koenig ve Abegg, 1997). İsviçre bankaları deniz 
seviyesinden en az 1500 m yüksekte olmayan kayak tesislerine ancak çok sıkı 
şartlar altında kredi vermektedirler (Elsasser ve Bürki, 2002; Bürki, Elsasser, 
Abegg ve Koenig, 2005). Ülkemizdeki kayak merkezlerinin rakımları göz 
önünde bulundurulduğunda tablo 2’de de görüldüğü gibi 1400–1800 m 
yükseklikleri arasında bulunan Samsun/Ladik kayak merkezi dışında hiçbir 
merkezimiz yükseklik açısından bu riski taşımamaktadır.  

2007 yılının başında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye 
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”nde 2071 – 2100 yılları aralığı için iklim 
tahminleri yer almaktadır. 1961 – 1990 yılları arası kontrol dönemi olarak 
seçilmiş ve 2071 – 2100 yılları için IPCC’nin “Emisyon Senaryoları Özel 
Raporu”ndaki (SRES) A2 (Ulusal Yatırım) senaryosu baz alınarak gelecek 
tahminleri yapılmıştır. Ulusal bildirime göre 2100 yılına kadar kar kalınlıklarında 
20 cm’ye varan azalmalar beklenmektedir (Şekil–3). Kış aylarında doğu 
bölgelerinde batı bölgelerine kıyasla daha yüksek sıcaklık artışı olacağı tahmin 
edilmektedir. Sıcaklık artışlarının doğu kesimlerde 2.5 – 3 °C’ye kadar olması 
öngörülmektedir (Şekil–4). Kış yağışlarında ise Karadeniz kıyılarında artışlar, 
Ege ve Akdeniz Bölgelerinde ise ciddi azalmalar beklenmektedir (Şekil–5) 
(Apak ve Ubay, 2007). Yapılan çalışmalarda ortalama 1°C’lik sıcaklık artışının 
Avusturya’da kar sezonunu 73 gün kısaltacağı, 2°C’lik sıcaklık artışının 
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İsviçre’deki 1500 m rakımlı tesislerdeki kar güvenilirliğini %63 azaltacağı 
belirtilmiştir (Harrison, Winterbottom ve Johnson, 2005). 

İklim değişikliğinin belirli bir turizm bölgesine olan etkilerinin belirlenebilmesi için 
o bölgenin rakiplerine karşı durumunun da ne olacağı göz önüne alınmalıdır. 
Örneğin iklim değişikliği nedeniyle İsviçre kar örtüsünün yarısını kaybedecektir 
fakat Avrupa’daki diğer kayak tesisleri kar örtüsünü tümden kaybedeceği için 
İsviçre’nin konumu doğal kar örtüsüne sahip olması nedeniyle diğer rakiplerine 
göre güçlenmiş olacaktır (Hamilton, Madison ve Tol, 2005). Ülkemizdeki kayak 
merkezleri iklim değişikliği nedeniyle risk altında olmasına rağmen büyük 
çoğunluğu rakiplerine göre avantajlı durumdadır. Bu noktada özellikle Doğu 
Anadolu bölgesinde yer alan Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlerin 
rakiplerine oranlar daha avantajlı konumda olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla 
yatırımların bu merkezlere yoğunlaştırılması geleceğin tehditlerinin fırsata 
dönüştürülmesini sağlayabilecektir. 

 

 

Şekil–2: İklim değişikliğinin kar sezonuna ve kar kalınlığına etkileri (şematik) 
(Koenig ve Abegg, 1997’den uyarlanmıştır.) 
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Şekil–3: 2071 – 2100 yılları arasındaki kar-su eşdeğerindeki değişim tahmini 
(mm) (Apak ve Ubay, 2007’den uyarlanmıştır) 

 

 

Şekil–4: 2071 – 2100 yılları arasındaki kış yağışlarındaki değişim tahmini (mm) 
(Apak ve Ubay, 2007) 

 

 

 

Şekil–5: 2071 – 2100 yılları arasındaki kış sıcaklıklarındaki değişim tahmini (°C) 
(Apak ve Ubay, 2007) 

 

ADAPTASYON YÖNTEMLERİ 

İklim değişikliği, kar sezonunu ve kar kalınlıklarını azaltacağı için kış turizmini 
ciddi şekilde tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
azaltabilmek için yapılması gerekenler sera gazı emisyonlarının azaltılması 
(mitigation) ve değişecek olan yeni koşullara sektörün adapte edilmesidir. 
Turizm sektöründeki emisyonlar, tesislerden ve özellikle de ulaşımdan 
kaynaklıdır. kayak tesislerdeki enerji tasarrufunun sağlanması, alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı, ısı izolasyonunun yapılması ve toplu taşımacılığı 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE 

 

167 

kullanılması gibi önlemler sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı 
olacaktır (Scott, 2003). 

Turistlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı kendilerini adapte etme süreci 
oldukça hızlı olacaktır. Anket çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre 
turistlerin vereceği tepkiler genellikle gidecekleri kayak tesisini değiştirme veya 
daha az kayak yapma şeklinde olacaktır (Bürki, Elsasser, Abegg ve Koenig, 
2005). Buna karşı kayak tesislerinin adaptasyon süreci daha uzun olacaktır.  

Kayak tesislerinin iklim değişikliği nedeniyle gelecekte oluşacak yeni koşullara 
uyum sağlayabilmeleri ve ticari olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için 
geliştirmeleri gereken stratejiler şekil-6’da gösterilmiştir (Elsasser ve Bürki, 
2002). Adaptasyon stratejisi olarak doğru bir yöntem olmasa da kadercilik 
anlayışıyla kayak tesisi hiçbir şey olmamış gibi işletilmeye devam edilebilir veya 
tamamıyla sektörden çekilebilir. Ancak denenmesi gereken stratejiler ya kayak 
turizminin alternatiflerini geliştirmek ya da mevcut kayak tesisini geliştirmek 
olmalıdır. Kayak turizmine alternatif olarak kar bağımlılığı olmayan aktiviteler 
geliştirilebilir (örneğin çim kayağı, çim hokeyi gibi) veya turizm sezonu tüm yıla 
yayılabilir. Kayak tesislerini geliştirebilmek için de yapay kar üreten kar 
makinelerinin kullanımı, kayak tesisinin daha yüksek bir yere taşınması ve 
kayak pistinin eğimlerinin yeniden tasarlanması düşünülebilir. Ancak yapay kar 
üretilmesi pahalı bir yöntem olup kısa vadede ekonomiktir ve çevreye verdiği 
zararlar da unutulmamalıdır (Alcamo vd, 2007). Kayak tesislerinin daha yüksek 
bir yere taşınması tesisin varlığını daha uzun bir süre sürdürmesini sağlayabilir 
fakat yüksek yerlere ulaşımdaki zorluklar, atıksuların ve katı atıkların bertaraf 
edilmesi ve diğer çevre sorunları çözülmesi gereken diğer problemler olarak 
ortaya çıkacaktır. Kayak pistlerindeki eğimlerin yeniden tasarlanıp pistler kayak 
sporları için daha elverişli hale getirilebilir. Eğimlerin yeniden tasarlanması 
sırasında “Coğrafi Bilgi Teknolojileri”nin (CBS) sağlayacağı olanaklardan da 
yaralanmak mümkündür. Son olarak, her ne kadar açık arazideki kayak 
tesislerinin yerini tutmasa da kapalı kayak tesislerinin inşa edilmesi ve 
kullanılması da bir diğer adaptasyon stratejisidir (Elsasser ve Bürki, 2002).  
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Şekil–6: Adaptasyon stratejileri (Elsasser ve Bürki, 2002’den uyarlanmıştır) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Antropojenik sera gazı emisyonları sonucunda atmosferdeki doğal sera etkisi 
kuvvetlenmiş ve buna bağlı olarak iklim değişikliği süreci başlamıştır. İklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri pek çok sektörde gözlenecek, turizm sektörü de 
bundan payına düşeni alacaktır. Turizm iklim ve hava durumuna bağlı bir sektör 
olmasına rağmen iklim değişikliği turizmciler tarafından ihmal edilmiş olup bu 
konuda yapılan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Benzer şekilde 
iklim değişikliği ile ilgilenenler de iklim değişiminin turizme etkilerini ihmal 
etmişlerdir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2007 yılının başında yayınladığı 
“Türkiye İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”nde turizm konusuna hiç 
değinilmemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı da “Türkiye Turizm Stratejisi 2003” 
ve “Eylem Planı 2007 – 2013” raporlarını hazırlamış kış turizmi ile ilgili master 
planı yapılacağını belirtmiştir. Ancak iklim değişikliği ve turizm sektörünün 
bundan ne şekilde etkileneceği hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
herhangi bir çalışması ne yazık ki bulunmamaktadır.   

Kayak ve diğer kış sporları doğrudan iklime bağlıdır. Kış turizmi, kayak ve kış 
sporları ile özdeşleşmiş olup kış turizmi faaliyetlerini ancak yeterli miktarda kar 
yağışı ile sürdürebilir. Bir turizm merkezinin iklim değişikliğinden ne şekilde 
etkileneceği, iklim değişikliğinin etkileri gözlenmeye başlandıktan sonra 
rakiplerine karşı hangi konumda olduğuna bağlıdır. Alp – Himalaya sıra dağları 
üzerinde bulunan Türkiye’de pek çok önemli kayak tesisi bulunmakta ve bu 
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tesislerin deniz seviyesinden yükseklikleri Alpler üzerindeki tesislere kıyasla 
oldukça fazladır. İklim değişikliğinin etkileri ilk önce düşük rakımlı kayak 
merkezlerinde gözleneceği için ülkemiz Avrupa’daki diğer tesislere kıyasla 
avantajlı durumdadır.  

İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte ortalama sıcaklıkların artması ve kış 
yağışlarının azalması kış turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. “Türkiye 
İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi”ne göre 2100 yılına kadar kış 
sıcaklıklarında 2.5 – 3 °C’ye varan artışlar ve kar kalınlıklarında da 20 cm’ye 
varan incelmeler öngörülmektedir. Kış yağışlarının azalması ile kar sezonu 
kısalacak ve kar kalınlıkları da azalacaktır. Böylelikle düşük rakımlı kayak 
tesisleri er ya da geç sektörden çekilmek durumunda kalacaklardır. Daha 
yüksekte kalan turizm merkezleri ise ancak uygun adaptasyon yöntemleri ile 
varlıklarını sürdürebileceklerdir. Yapay kar üretilmesi, pist eğimlerinin yeniden 
tasarlanması, kayak merkezlerinin daha yüksek yerlere taşınması veya kar 
bağımlılığı olmayan diğer aktivitelerin geliştirilmesi uygun adaptasyon 
yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gözlenmeden turizm sektörünün yapması 
gerekenin sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğudur.  
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