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Öz: Sporun coğrafî açıdan ele alınışı mekânsal kullanım ve sporun ekonomik yönü ile yakından ilgilidir. Spor
mekânlarının arazi kullanımı açısından önemi, yakın zamana kadar göz ardı edilmiştir. Spor mekânlarına ilişkin ilk
çalışmalarda daha çok şehir içi arazi kullanımı değerlendirilmiş ve spor tesislerinin kapladığı alanlar ile çevre
ilişkileri ele alınmıştır. Yaşam seviyesindeki yükselme, daha çok elit sporu olarak bilinen golfun önce şehirler ve
yakın çevresinde yaygınlaşmasına neden olmuştur. Açık hava sporu olması nedeniyle iklim, golf için son derece
önemli bir faktördür. Türkiye’de Antalya ve çevresi, golf için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak diğer turistik
tesislerde olduğu gibi golf sahalarının yaygınlaşması, turizm dışı ekonomik faaliyetlerde ve arazi kullanımında bir
dizi değişime yol açmıştır. Yatırımların gerçekleştirilmesinde doğal eşiklerin aşılmaması çok önemlidir.
Günümüzde yapılan planların birçoğu, sürdürülebilirlilik açısından olumsuz sonuçlara sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, golf, spor coğrafyası, su yetersizliği, Antalya.
Abstract: From the perspective of geography the approach to sports is closely related to their spatial and economic
aspects. The importance of land use in the establishment of sports grounds has been a matter ignored until recently.
In earlier researches on sports grounds, land use in urban areas was considered from the aspect of area covered by
sports establishments and their connection to the periphery. Improvement in life standards allows golf – generally
considered an elite sport – to spread in urban centers and their near peripheries. As an outdoors sport, climate is
an important factor for golf. In Turkey, Antalya and its surrounding areas offer excellent prospects for golfing.
However, as with other touristic establishments the proliferation of golf courses has occasioned a series of
modifications in land use and non-touristic economic activities. It is important to make sure that no trespassing of
natural thresholds is allowed in the process of realizing investments. And for that matter, a great number of
recently developed projects have yielded negative results with respect to their sustainability.
Keywords: Land use, golf, sport geography, water deficiency, Antalya.

1.Giriş
Geleneksel olarak gerçekleştirilen birçok etkinliğin oyundan sportif faaliyete dönüşmesi,
toplumsal hayatın gelişimi ile yakından ilgilidir ve bu yönüyle sosyolojik çalışmalara konu olmaktadır.
Sporun coğrafî açıdan ele alınışı, mekânsal kullanım ve sporun ekonomik yönü ile yakından ilgilidir.
Spor mekânlarının arazi kullanımı açısından önemi, yakın zamana kadar göz ardı edilmiştir. Bu
konuda yapılan ilk çalışmalarda, daha çok şehir içi arazi kullanımı değerlendirilmiş veya spor
tesislerinin kapladığı alanlar ile çevre ilişkileri ele alınmıştır.
Ekonomik gelişmişliğe koşut olarak spor faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklı sporların
popülaritesinin artması sonucunda kırsal alanlarda da spor mekânları yer almaya başlamıştır. Söz
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konusu mekânlar için genellikle daha geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam seviyesindeki
yükselme, daha çok elit sporu olarak bilinen golfün önce şehirler ve yakın çevresinde yaygınlaşmasına
neden olmuş, zaman içinde artan talep ile uyumlu olarak alternatif alanlarda golf sahaları yapılmaya
başlanmıştır. Türkiye’nin turizm gelirlerinin arttırılması için kullanılacak araçlar arasında sayılan golf
turizminin teşvik edilmesine ilişkin politikaların geliştirilmesi ilkesine ilk kez 1990–1994 yılları
arasında uygulanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer verilmiştir (DPT, 1989: 281). Buna bağlı
olarak 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli yatırımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bundan sonraki
kalkınma planlarında da aynı cümlelerle golf turizminin geliştirileceği vurgulanmaktadır (DPT, 1995:
162), (DPT, 2000: 168) ve (DPT, 2006: 82). Halen uluslararası standartlara uygun sportif
karşılaşmaların yapıldığı 2 tanesi İstanbul’da, 7 tanesi ise Antalya’da olmak üzere 9 golf tesisi vardır.
Yine Antalya’da uluslararası standartlara uygun bir tesisin daha 2008 içinde faaliyete geçmesi
beklenmektedir. Mevcut tesisler içinde ya da bağımsız olarak çeşitli büyüklükte akademik sahalar da
bulunmaktadır (
Çizelge 1). Türkiye Golf Federasyonu tarafından geliştirilerek 2004 yılında açıklanan “Türk
Turizmine Yeni İvme Projesi” kapsamında “4 yılda 100 golf sahasının yapımı” planlanmakta (Şekil 1)
ve bu tesislerin büyük nüfuslu yerler dışında turizm alanları ile nispeten az nüfuslu sahalarda
olmalarına özen gösterilmektedir (AVCI, 2007: 312).
Çizelge 1. Türkiye’deki golf tesisleri (2008, Ağustos).
Golf Sahasının Yer Aldığı Tesis

Bulunduğu Yer

Kemer Golf and Country Club
Klasiss Golf and Country Club
National Golf Club
Gloria Golf Club

Kemerburgaz-İstanbul
Silivri-İstanbul
Belek-Antalya
Belek-Antalya

Tat Golf International
Nobilis Golf Resort
Antalya Golf Club

Belek
Belek-Antalya
Belek-Antalya

Cornelia Golf Club
Sueno Golf Club

Belek-Antalya
Serik-Antalya

İstanbul Golf Kulübü
Vitapark Golf Resort

Maslak-İstanbul
Milas-Muğla

Bodrum Golf Club
Lykia World and Links Golf***

Ortakent-Muğla

Şampiyona
Sahası
18 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
27 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
18 delikli
-

Çukurların Toplam
Değer Sayısı (Par)
74
72
72
72
72
108
72
71
72

18 delikli

-

72
69
-

Akademik
Saha
3 delikli
9 delikli
9 delikli
9 delikli
9 delikli
9 delikli *
9 delikli
9 delikli
9 delikli
9 delikli
9 delikli
5 delikli **
9 delikli
9 delikli
9 delikli

* Yapımı devam etmektedir.
** Genişletilerek 9 delikli akademik golf sahası yapılması planlanmaktadır.
*** Yapımı devam eden tesisin Kasım 2008’de açılması planlanmaktadır.

Golf sahalarının yapımında iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, doğal peyzajın
büyük ölçüde korunduğu Avrupa tipi mimari, diğeri ise golf sahasının adeta yeniden yaratıldığı ve
doğal yapının tamamen değiştirildiği Amerikan tipi mimaridir. Dünyada her iki türe ait örnekler de
görülmektedir. Türkiye’de yapılan golf tesislerinin büyük kısmında Avrupa tipi mimari tercih
edilmektedir. Golf tesislerinin yapım ve işletilmesinde çevresel özelliklerin dikkate alınması, aynı
zamanda doğa ile uyumlu olması gereklidir. Çevre açısından doğal eşiklerin kolaylıkla aşılabildiği
Akdeniz ekosisteminde bu durum daha büyük önem taşımaktadır.
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2.Çalışmanın Amacı ve Gerekçesi
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve sanayi ürünleri üretiminin yanında çoğu zaman
turizm gelirleri de önemli bir paya sahiptir. Turizm faaliyetleri içinde sportif faaliyetlerin yadsınamaz
bir payı bulunmaktadır. Turizme katkıda bulunan spor faaliyetleri 3 başlık altında incelenmektedir.
Bunlardan ilki, olimpiyatlar veya dünya kupaları gibi spor organizasyonları; ikincisi dağcılık, trekking,
dalma gibi belli mekânların kullanımı ile gerçekleşen sporlar; üçüncüsü ise yüzme gibi sağlıklı olmak
ve vücudu zinde tutmak için yapılan sporlardır (HINCH & HIGHAM, 2001: 50-51). Golf, bu
tanımlardan üçüncüsü içinde yer almaktadır. Golf, İngiltere’de daha çok aristokratların yaptığı bir spor
olarak gelişmesine karşılık, Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle 1950’li yılların ortalarından
itibaren orta sınıfı oluşturan bireyler arasında yaygınlaşmıştır. 1980’li yıllarda Amerika Birleşik
Devletleri’nde düzenli olarak golf oynayanların sayısı 14 milyondan daha fazla idi (ADAMS &
ROONEY, 1985: 420). 2000’li yılların başında ise; 25–30 bin dolayındaki sahada, 60 milyon
dolayında sporcunun yılda 12 milyon sterlin harcadığı bir pazarı işaret ediyordu (PALMER, 2004:
123). Avrupa’da 5200 dolayındaki golf sahasında yaklaşık 5 milyon kişi golf oynamaktadır (GEE,
2007: 3). Türkiye’de golf, 19 yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul’da, yabancılar ve daha çok üst
düzeyde gelir seviyesine sahip insanlar tarafından yapılan bir spor olmuştur. Zaman içinde sporcu
sayısında bazı değişimler yaşansa da yakın yıllara kadar bu nitelik değişmemiştir. Dünya üzerinde golf
oynayanların farklı ülkelerde farklı sahalarda golf oynama eğiliminde olmaları, Türkiye’de golf
tesislerinin yapımına önem verilmesine yol açmıştır. Bunda golfün turizm faaliyetleri arasında kişi
başına daha fazla gelirin elde edilebileceği bir spor olarak kabul edilmesinin payı büyüktür.

Şekil 1. “4 Yılda 100 Golf Sahası” projesi çerçevesinde golf sahası yapılması planlanan yerler.

İşletmeler açısından getirisinin yüksek olması nedeniyle tercih edilmesine karşılık, golf
tesislerinin yapılabileceği alanlar kısıtlıdır. Bir açık hava sporu olan golf için iklim, son derece önemli
bir faktördür. Sıcaklıkların uygun olması nedeniyle ılıman kuşak, golf tesisi yapımında öncelikle tercih
edilmektedir. Akdeniz’in kuzeyinde yer alan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye gibi ülkeler, yılın
hemen hemen tamamında uygun sıcaklıklara sahip oldukları için golf tesislerinin yapımında ilk akla
gelen yerlerdir. Ancak golf için gerekli olan çimin Akdeniz iklim koşullarında sürekli yeşil kalmasının
temini önemli bir problemdir. Problemin aşılması ortam koşullarına uyum sağlamış çim tohumlarının
kullanılmasını, sürekli sulamayı, kimyasal gübre ve ilaç kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Yaz
aylarında gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasının yarattığı olumsuz etki dışında, Antalya’da golf
oynanabilecek mevsim, yılın büyük kısmını kapsar. Bu özelliği ile golfun bölge ekonomisine önemli
katkı yapması beklenilmektedir. Ancak uluslararası yayınlarda golfun hitap ettiği kitle ile bu kitlenin
alışkanlıkları birlikte değerlendirildiğinde, yaratılan katma değerin yerel etkisinin çok daha sınırlı
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olduğu belirtilmektedir (PALMER, 2004: 122). Diğer turistik tesislerde olduğu gibi golf sahalarının da
yaygınlaşması, turizm dışı ekonomik faaliyetlerde ve arazi kullanımında bir dizi değişime yol açmıştır.
Golf yatırımlarının gerçekleştirilmesinde mekânın potansiyelinin çok iyi belirlenmesi, çevresel
etkilerinin irdelenmesi ve yatırımların buna göre planlanması önemli bir konu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de golf turizminin en fazla geliştiği ve geliştirilmesi için yeni
yatırımların da sürdürüldüğü Antalya ve çevresi ele alınarak, golf sahalarının çevresel etkilerinin
ortaya konulması amaçlanmıştır.
3.Sorun/Sorunlar
Golf sahasının yapımı belli süreçler sonunda gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte merkezi ve
yerel yönetimden sermaye gruplarına; golf sahası yapılması planlanan yerde yaşayanlardan golf
oyuncularına kadar değişen çeşitli unsurlar etkili olmaktadır (Şekil 2). Golf sahalarının yapılmasında
ortaya çıkan temel sorunlar; sürdürülebilir kaynak kullanımı ve çevresel etkiler üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında golf sahaları, özellikle gelişmekte olan yörelerde yaşayanların
ihtiyaçları arasında yer almaması ve planlama sürecindeki kontrol mekanizmaları üzerinde siyasi
etkilerin oldukça fazla olması gibi nedenlerle farklı sorunlar da yapım sürecinde ortaya çıkmaktadır
(PALMER, 2004: 125). Bu nedenle dünya genelinde golf sahalarının yapımı konusunda çoğu zaman
çevreciler dahil bir çok sivil toplum kuruluşu olumsuz görüş bildirmektedir.

Şekil 2. Bir golf sahasının yapımında etkili olan unsurlar ve etki dereceleri (PALMER, 2004’den).

Planlamadan, uygulama ve işletmeye kadar çıkan sorunları, çeşitli başlıklar altında toplamak
mümkündür. Bu çalışmada;
a- Su kaynaklarının paylaşımında yaşanan sorunlar,
b- Ekolojik dengenin gözetilmeden planlama kararlarının alınması ve uygulanması,
c- Arazi kullanımında yaşanan değişmeler ve ekonomik etkileri gibi sorunlara değinilecektir.
Yeterli veri temin edilmediği için, Belek çevresindeki golf sahalarında gübre ve ilaç gibi kimyasalların
kullanımı ile etkileri konusu, bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.
4.İlgili Literatür
Dünyada spor coğrafyası başlığını taşıyan ilk kapsamlı yayın 1980’li yıllarda yayınlanan
Bale’in “Sports Geography” isimli kitabıdır. İkinci kez basımı 2003’de gerçekleştirilen kitapta golf
sahalarının İngiltere ve Amerika’daki gelişimi ve özellikleri de genel olarak ele alınmıştır (BALE,
2003: 139 vd.). Golfün ekonomik açıdan incelenmesi ve sulama, gübreleme, arazi kullanımı, golf
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sahalarındaki göllerde görülen değişimler (alg patlaması, arsenik zehirlenmesi vb) gibi çevresel
etkileri ise farklı disiplinlere mensup araştırıcılarca yaygın olarak ele alınmıştır1. Türkiye’de bu
konudaki çalışma sayısı oldukça azdır. Baştuğ ve Büyüktaş, Belek’teki bir golf sahasında sulama
sistemleri ile çim arasındaki ilişkiyi araştırmış, su tüketimini belirlemeye yönelmiştir (BASTUG &
BUYUKTAS, 2003). Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programları bünyesinde tez olarak golf
sahalarının incelendiği iki yüksek lisans tezi yer almaktadır. Bu tezlerden Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlananında golf sahalarının çevresel etkileri değerlendirilirken (ÇAKCI,
2002), Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan diğer tez de ise ekolojik planlama
ilkeleri ile Antalya doğusunda golf sahası potansiyeli üzerinde durulmuştur (YILDIRIM , 2004).
Bunların dışında “Spor Coğrafyası” isimli yayında, golf sahalarının çevresel etkileri ana çizgileri ile
Türkiye örneğinde ele alınmıştır (AVCI, 2007). Ayrıca Türkiye Golf Federasyonu, golf sahalarının
taşıması gereken özellikler ile ilgili çeşitli yayınlar da yapmıştır (TGF, 2006a) ve (TGF, 2006b).
5.Veri ve Yöntem
Çalışmada öncelikle potansiyelin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaçla sahanın
hidrojeolojik haritası ile toprak haritası temin edilmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden alınan iklim verileri (DMİ, 2007) ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi’den temin edilen
veriler (EİE, 1995, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) ise, iklim özellikleri ile hidrografik özelliklerin
karşılaştırılmasında kullanılmıştır.
Golf sahalarında ortaya çıkması beklenilen en büyük sorun, su kaynakları ile ilgilidir. Su
kaynaklarının yetersizliği, paylaşımı ve kalitesinin korunması öncelikli sorunlardır. Mevcut ve
yapılacak tesisler için su yönetimi konusunda çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiş ise de, bunların
gerçekten çözüm için yeterliliği tartışılmaktadır. Bu amaçla öncelikle yağış, yağışın mevsimlere
dağılışı, buharlaşma, akım ve su rezervleri ile ilgili veriler kullanılarak mevcut ve planlanan tesisler ile
su potansiyeli karşılaştırılmış ve bölge için alınabilecek önlemler değerlendirilmiştir.
Golf sahası yapımı için ayrılan yerlerin statüsü, çoğu zaman yapımı teşvik edenler ile
çevredeki diğer kullanıcılar arasında sorunlara yol açmaktadır. Koruma alanı olarak belirlenmiş
mekânların statüsünün değiştirilerek turizme açılması sorunlardan biridir. Bu amaçla yasal statüdeki
değişimler ve sonuçları ele alınmıştır. Arazi kullanımındaki değişim de, inceleme alanındaki
ekonomik hayat üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bunun için mümkün olduğunca farklı dönemlere ait
harita ve fotoğraflar kullanılmış, kısmen coğrafî bilgi sistemi programlarından faydalanılarak değişim
ve bu değişimin etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
6.Bulgular ve Sonuç
Golf tesisleri yapımını, turizmin gelişim planlarından ayrı düşünmek mümkün
görülmemektedir. Bu açıdan ele alındığında bir spor olan golf, aynı zamanda önemli ölçüde girdi
yaratan, bir turizm faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Golf sahalarını içeren tesisler için, genel
olarak büyük araziye gereksinim duyulması, golf sahalarının yapımıyla ortaya çıkan arazi
kullanımındaki değişim, ekonomik faaliyetlerin farklılaşmasına yol açtığı gibi etkiler, çevre üzerinde
de kendini göstermektedir. Golf sahası yapımının neden olduğu çevresel etkileri, çeşitli başlıklar
altında toplamak mümkündür. Su kaynakları, toprak kaynağı, doğal yaşam ve ekonomik hayat
üzerindeki etkiler, ele alınması gereken temel konulardır.
6.1.Su Kaynaklarının Kullanımı ve Paylaşımı
Dünya genelinde golf sahalarının sulanması zorunluluğu, su potansiyeli kısıtlı olsun veya
olmasın hemen hemen bütün alanlarda sorun olarak kabul edilmektedir. Bunun karşılığında birçok
tesiste, diğer kullanımlar sırasında ortaya çıkan atık suların arıtılması ile elde edilen su, sulamada
kullanılmaktadır. Böylece su kaynakları üzerindeki baskının oluşmasının engellenmesi veya
kaldırılması adeta temel hedef halini almıştır.
Türkiye’de de golf sahalarının sulanması, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sıcaklık koşulları nedeniyle golf oynanabilecek yerlerin başında gelen Antalya ve çevresi, su
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kaynaklarının kullanımı yönünden uygun olma niteliğini önemli ölçüde yitirmektedir. Antalya ve
çevresinde yağış yetersizliği önemli bir sorundur. Bu yetersizlik toplam yağış miktarından değil,
büyük ölçüde yağışın mevsimlere dağılışından kaynaklanır (Çizelge 2). Yağış ile sıcaklık ilişkisi
değerlendirildiğinde; buharlaşma miktarının Nisan - Ekim döneminde yağışlardan daha fazla olduğu
ortaya çıkar. Hatta Antalya’da yağışın daha az olduğu dönem Mart ayından başlar. Potansiyel ve
gerçek evapotranspirasyon değerleri karşılaştırıldığında ise Antalya’da yılın hiçbir ayında potansiyel
evapotranspirasyon değerleri karşılanmazken; Manavgat ve Alanya’da sadece Mart - Mayıs
döneminde bir su fazlalığından söz etmek mümkündür (Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5). Bu durum
akarsuların beslenmesi açısından da bazı sonuçlara sahiptir. Akarsular çoğu zaman kendi havzalarında
gerçekleşen yağışlarla beslenmez. Aynı zamanda karstik kaynaklardan da önemli ölçüde beslenmeye
katkı sağlanmaktadır. Karstik kaynaklar genellikle kıyıya yakın genç alüvyonlardan oluşan
düzlüklerde ve kısmen deniz içinde ortaya çıkmaktadır (Şekil 6). Günay, 1986 yılında yayınlanan
çalışmasında Manavgat çayında akışının yaklaşık 2/3’inin, karstik kaynaklardan gerçekleşen beslenme
ile oluştuğunu tespit etmiştir (GÜNAY, 1986’ya atfen DOĞAN, 2002: 52). Son 60 yıllık verilere göre
akarsuların akım miktarlarında yıldan yıla görülen değişim, genel olarak bir azalışa işaret etmektedir.
Bu amaçla inceleme sahası içinde veya yakınında yer alan dört akarsuyun yıllık toplam akım
miktarları incelenmiş, Alara çayında daha az belirgin olmak üzere değerlendirilen akarsuların tümünde
akımın azalması yönünde bir eğilim görülmüştür (Şekil 7). Bir diğer husus inceleme sahasındaki
akarsuların su kaliteleridir. Tek bir örnekleme zamanında ve sınırlı sayıda örnekle gerçekleştirilen bir
çalışmada Belek çevresindeki akarsuların, su kalitesi ve kirleticiler açısından tarımsal kullanıma uygun
olduğu, ancak gerek konutlardan gerekse tarımsal alanlardan sulara karışan kirleticilerin suların
kalitesinin bozulmasına yol açacağı ifade edilmektedir (KAPLAN & SÖNMEZ, 2000). Konu
sürdürülebilirlilik açısından değerlendirildiğinde, mevcutlar ile yapılması planlanan tesislerde su
ihtiyacının yüzey ve/veya yeraltısuyu ile karşılanması hedeflenmektedir. Tarımsal alanların
sulanmasında da geniş çapta yeraltısularından faydalanılmaktadır. Bu suyun bir kısmının golf
sahalarını sulamak için tüketilmesi, su kaynakları üzerinde yeni bir baskının oluşması demektir.
Çizelge 2. Antalya çevresinde yağış, sıcaklık ve buharlaşma değerleri

Alanya

Manavgat

Antalya

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıllık

Sıcaklık (°C)

9,5

9,9

12,2

15,8

20,3

25,3

28,4

27,8

24,3

19,5

14,2

10,8

18,2

Yağış (mm)

228,5

134,4

107,0

64,8

32,5

8,3

3,0

2,0

9,8

87,5

187,3

267,8

1132,9

Buharlaşma (mm)

72,9

80,4

110,3

134,7

185,1

253,6

292,3

262,7

212,0

150,6

88,2

70,7

1913,5

18,11

19,63

29,54

48,98

79,96

123,01

154,21

147,9

113,68

73,91

39,75

23,27

871,94

15,59

16,51

30,42

53,87

97,46

43,34

3,0

2,0

9,8

71,7

33,83

19,34

396,87

Sıcaklık (°C)

10,7

10,7

12,8

16,1

20,3

24,8

28,0

27,8

24,9

20,5

15,4

12,0

18,7

Yağış (mm)

248,9

155,7

102,7

54,2

21,1

8,1

1,8

1,8

10,0

102,3

188,0

222,5

1117,1

Buharlaşma (mm)

54,4

60,1

86,0

105,4

156,9

201,0

241,3

222,3

175,3

117,9

64,2

48,7

1533,5

21,65

21,65

31,08

49,34

78,74

117,89

150,56

148,4

118,85

80,31

45,12

27,29

890,87

18,67

18,24

32,01

54,28

95,89

33,23

1,8

1,8

10,0

77,9

38,45

22,71

404,97

Sıcaklık (°C)

11,8

11,8

13,7

16,9

20,9

25,0

27,8

27,9

25,5

21,2

16,4

13,2

19,3

Yağış (mm)

210,5

142,3

97,9

68,3

31,4

9,1

5,7

3,3

9,5

89,8

182,8

222,3

1072,9

Buharlaşma (mm)

42,5

47,0

69,3

90,4

123,0

148,0

144,8

162,0

134,8

97,3

58,8

44,4

1162,3

Potansiyel
Evapotranspirasyon

24,49

24,49

33,55

52,24

81,76

119,28

149,21

150,34

124,37

84,25

49,03

31,02

924,03

Potansiyel
Evapotranspirasyon
(mm)
Gerçek
Evapotranspirasyon
(mm)

Potansiyel
Evapotranspirasyon
(mm)
Gerçek
Evapotranspirasyon
(mm)

20

(mm)
Gerçek
Evapotranspirasyon
(mm)
Kaynak (DMİ, 2007).

21,17

20,68

34,56

57,46

99,38

41,12

5,7

3,3

9,5

81,72

41,9

25,89

442,39

Şekil 3. Antalya meteoroloji istasyonunun sıcaklık, yağış ve buharlaşma değerlerinin aylara göre değişimi.

Şekil 4. Manavgat meteoroloji istasyonunun sıcaklık, yağış ve buharlaşma değerlerinin aylara göre değişimi.
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Şekil 5. Alanya meteoroloji istasyonunun sıcaklık, yağış ve buharlaşma değerlerinin aylara göre değişimi.

Şekil 6. Antalya doğusunda jeolojik formasyonlar ile su kaynaklarının dağılışı (TOPRAKSU, 1970’den).
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Şekil 7. Antalya doğusundaki akarsularda yıllık akım miktarındaki değişim (1941–2004 yılları arasındaki rasatları incelenen
istasyonlardan Köprüçay akım istasyonun eğilimi de gösterilmiştir).

Konumu nedeniyle Antalya doğusunda golf sahası olarak belirlenen yerler denize oldukça
yakındır. Taban suyu seviyesinin düşmesi durumunda denge, ancak denizden gelen su ile
sağlanmaktadır. Normal koşullarda serbest veya basınçlı akiferlerdeki yeraltısuyu tablası, topografya
ile uyumlu bir hidrolik eğim ile denize ulaşırken; aşırı su kullanımı ve yeraltısuyunun yeterince
beslenememesi gibi durumlarda deniz suyu yeraltısuyuna karışır2. Belek çevresindeki golf sahalarının
yükseltisinin az ve denize çok yakın olması, deniz suyunun akiferi kolaylıkla istila edebileceğini
göstermektedir. Bu durum sadece kıyıya yakın kesimlerde değil, kıyıdan kilometrelerce içerlerde de
meydana gelebilmektedir. Kalifoniya’da aşırı su kullanımı sonucunda yeraltısuyu seviyesinin deniz
seviyesi altına indiği ve kıyıdan 2–5 km daha içeride yer alan akiferlerin deniz suyunun karışması
neticesinde tuzlanması bilinen bir örnektir (ERGUVANLI & YÜZER, 1984: 313-314). Sonuç olarak
niteliği bozulmuş suyun, golf sahalarında kullanımının ancak masraflı bir dizi işlemden sonra mümkün
olmasına karşılık, tarımsal kullanımda ise çok daha büyük etkileri olacağı açıktır. Tarım alanlarında
toprağın kimyasal yapısının bozulmasından, ürünün verim ve kalitesinin düşmesine kadar değişen bu
sorunlar çoğu zaman geri dönülemez niteliğe de sahiptir.
Bir golf sahasının sulanması için gerekli yıllık su miktarı hektara 10–15 bin ton dolayındadır.
Büyüklükleri 50–150 hektar arasında değişen golf sahalarında su kullanımı yılda yaklaşık 1 milyon
metreküp dolayındadır. Bu değer, 12 bin nüfuslu bir yerleşmenin su tüketimine eşittir (SCHOUTEN,
2003: 17). Bölge ekonomisinde önemli bir paya sahip olan tarımsal faaliyetlerde ise daha az su
kullanımı ile üretim mümkündür. Bu açıdan ele alındığında suyun nasıl kullanılacağı büyük önem
taşımaktadır.
6.2.Golf Sahası Yapımı İçin Seçilen Yerlerin Ekolojik Özellikleri
Mevcut golf sahaları yanında potansiyel de göz önünde bulundurularak yeni golf alanlarının
oluşturulması teşvik edilmektedir. Tesis yapımı için belirlenen yeni alanlar, çevresel duyarlılığın
yüksek olduğu alanlardır. Genellikle alınan kararlar, “yasalara uygun talep yerine; talebe uygun
yasaların hazırlanması” şeklinde ifade edilebilecek uygulamalar içermektedir. Söz konusu yerlerin
turizm alanı olarak ilan edilmesi, çoğu zaman yargıya yansımakta ve durdurma veya iptal gibi
sonuçlar ile karşılaşılmaktadır. Bunun en önemli nedeni ayrılan yerlerin özel koruma bölgeleri içinde
yer alması veya bu özellikleri taşıması gelmektedir.
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Golf Federasyonunun geliştirdiği 4 yılda 100 golf sahası projesinin Antalya ilinde yapılması
planlanan 22 adet golf sahasından 4’ü Kemer ve Gazipaşa çevresine, geri kalan 14’ü ise Antalya ile
Alanya arasında yer almaktadır (Şekil 8 ve Şekil 9). Özellikle Antalya doğusunda Belek Özel Çevre
Koruma Bölgesi gibi tescil edilmiş yerler (Şekil 10) ile Sorgun ormanı gibi bilim dünyasının yakından
tanıdığı ekolojik açıdan önemli alanlar mevcuttur3. Bu durum yapılacak tesislerin çevresel etkilerinin
gerçekten değerlendirilmesi gerektiğini açık olarak ortaya koymaktadır.

Şekil 8. Antalya çevresinde mevcut ve yapımı düşünülen (koyu renkli) golf sahalarının genel yerleşim düzeni.

Şekil 9. Antalya doğusunda kıyı boyunca önemli bir alan turizme açılmış ve çeşitli turistik tesisler yapılmıştır. Bu tesislerden
bazılarının golf sahaları (a) mevcuttur. Son dönemde yapılan tesisler (b) ile yeni golf sahaları da oluşturulmuştur. Yapılan
tesisler doğrudan tarım alanları üzerinde yer almamakla birlikte, ekonomik yapıda meydana gelen değişim, tarım alanlarının
etkilenmesine neden olmaktadır.

24

Kaynak: (TEZEL, KESKİN, & TURAN, 2007)

Şekil 10. Belek Özel Koruma Bölgesi’nin 2005 yılındaki genelleştirilmiş arazi kullanımı haritası (Orijinal yayında detaylı
sınıflandırma yapılmıştır).

Turizmciler arasında golf tesislerinin doğal hayata zarar vermediği, onun korunmasına
yardımcı olduğuna ilişkin yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Golf sahalarının yapımı için seçilen alanın
flora ve fauna açısından taşıdığı nitelikler göz önüne alındığında, tahribatın ve yapılan değişikliklerin
geri dönülmesi imkansız sonuçlar içerdiği görülmektedir. Bu nedenle doğal ortamda olumsuz etkileri
olmadığı konusundaki düşünceye katılmak mümkün değildir. Özel koruma alanı olarak belirlenen
sahanın dışında ekolojik açıdan mutlak korunması gereken alanların da olması kaçınılmazdır.
Özellikle ekolojik dengeleri göz önüne almadan yapılacak yatırımların, gelecekte giderilmesi mümkün
olmayan sorunlara da neden olacağı açıktır.
6.3.Golf ve Golf Turizminden Sağlanan Gelirlerin Paylaşımı veya Başka Kelimelerle Golfun
Yerel Ekonomi Üzerindeki Etkisi
Ulusal ve uluslararası yarışlara katılan sporcular dışında golfun daha çok ekonomik açıdan üst
gelir düzeyinde yer alanlar tarafından oynandığı kabul edilir. Bir spordan çok turizme yol açan bir
aktivite faaliyeti olarak değerlendirildiğinde bu niteliği daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.
Golf turizminin sağladığı ekonomik yarar ile diğer ekonomik faaliyetlerden elde edilen kazançlar
arasındaki ilişki mutlaka değerlendirilmesi gereken konular arasındadır. Sportif amaçla golf
oynayanlar, yoğun ve oldukça zorlu geçen bir çalışma devresinin sonunda yarışlara katılırlar. Ulusal
ve uluslarası yarışmalardan elde ettikleri başarı, sporcuların kazanımlarını belirler. Her bir golf
tesisinin bu yarışlar için kullanıldığı süre, yıl içinde son derece sınırlı bir zaman dilimine işaret
ederken, amatör golf oyuncuları çok daha uzun bir zaman diliminde tesisleri kullanmaktadır. Golf
tesislerini ekonomik açıdan bir değer haline getiren de yarışma dışı spor faaliyetleridir.
Yapılan değerlendirmelerde bir alanda 2 golf sahası varsa, turist için 3 günlük, 10 golf sahası
varsa 7 günlük, 20 golf sahası varsa da 10 günlük konaklamanın söz konusu olduğu belirtilmektedir.
Golf oynamak için gelen bir turistin 10 günlük harcamaları, turla gelen 30 kişilik bir grubun
harcamalarına eşit olabilmektedir (ÇAKIR, 2004). Ancak söz konusu tesislerin getirilerinin, yerel
ekonomi üzerinde olumlu etkisi son derece kısıtlı olduğu ve çoğunlukla kayda değer bir katkı
yaratmadığı ileri sürülmektedir. Bu durum “her şey dahil” olarak tanımlanan paket turlar ile benzer
özelliklere sahiptir. Golf oynamak için gelenler, zamanlarının büyük kısmını tesiste geçirirler.
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Ekstralar dahil tüm harcamalarını tesiste yaparlar. Bu nedenle yerel ekonomi üzerinde doğrudan bir
etki gerçekleşmez. Tesislerin yerel pazarlardan aldığı ürünler, daha çok günlük tüketime yönelik gıda
ürünleridir ve önemli bir gelir kaynağı oluşturmaz. İlk aşamada yerel halkın ekonomisini etkileyen,
tesislerin yarattığı istihdam gücüdür. Ancak tesislerin nitelikli işgücüne olan talebinin yerel olanaklar
ile karşılanması imkânsızdır ve nitelikli işçiler yöre dışından getirilirken, az kazanç sağlayan,
çoğunlukla kaba işgücü gerektiren işlerde yerel kaynaklardan sağlanır. Bunun yöre ekonomisi için
büyük bir anlamı olmaz.
Bu konuda esas sorun; golf sahalarının yapımı sonrasında tarımsal alanların bir kısmı kullanım
dışında kalması ve çevrede yaşayanların tarımsal üretimi terk etmeleridir. Golf sahası yapımında
tercih edilen yerlerin Akdeniz ekosistemine ait önemli örnekleri oluşturması ve tahrip olmalarına karşı
çıkılması; tarımsal üretimi azalması sonucunda gelirlerin düşmesi ile gerçekleşen kayıplar; kurulan
tesislerde yerel çalışanların niteliklerinden de kaynaklanan belli işlerde çalışma imkanı bulabilmeleri
ve yeterli gelir elde edememeleri başlıca itirazları oluşturmaktadır.
7.Sonuç
Akdeniz iklim bölgesinde yıllık yağış miktarları ne olursa olsun yıl içinde kurak bir dönem
görülmektedir. Yağışlı dönemin kış mevsiminde olması, buharlaşmanın arttığı yaz aylarında su
ihtiyacının farklı kaynaklardan karşılanması zorunluluğunu da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle atık
suların geri kazanımı, ihtiyaç duyulan su için bir alternatif olma özelliğine sahiptir. Bu alternatif,
yapım ve işletme maliyetleri nedeniyle ayrıca değerlendirilmelidir. Çoğu zaman işletme maliyetlerinin
yüksekliği, yatırımların doğal ortamdaki sular ile sürdürülmesinin tercihine yol açmaktadır. Mevcut
yapı içinde su kaynaklarının uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, uygun kullanmayanlar
hakkında mali ve idari yaptırımlar uygulamak çoğu zaman caydırıcı olmaktan uzaktır. Konunun
hukuki boyutu çok daha detaylı olarak değerlendirilmek zorundadır. Özellikle yapılan tesislerden bir
kısmının uluslararası sermaye tarafından gerçekleştirilmiş olması veya mevcut tesisleri satın almaları
veya işletmeleri bu konudaki yasaların uluslararası yasalarla da uyumlu olmasını zorunlu kılmaktadır.
Kurulması düşünülen tesislerde, mutlaka tesisin su ihtiyacı ile mevcut su potansiyeli arasında
sürdürülebilirlik yönünden ilişki kurmak gereklidir. Böylece Antalya çevresinde kurulacak tesislerin,
sadece doğa koruma çalışmaları yönüyle değil, aynı zamanda arazi kullanımı açısından taşıma
kapasitesinin üzerinde olup olmadığı da değerlendirilecektir. Bu konuda hazırlanan bir çalışmada söz
konusu sahadaki biyotopların haritalanması denenmiştir. Çeşitli kriterler kullanılarak yapılan
denemede, yatırım kararı alınmadan önce mutlaka biyotoplarının belirlenmesi, Özel Çevre Koruma
Kurumu tarafından da bunun esas alınması gerektiğine dikkat çekilmektedir (TEZEL vd, 2007). Söz
konusu haritalama çalışmaları, alanlarının uzmanlarından oluşan, multidisipliner, uzaktan algılama
tekniklerinin kullanıldığı ve alansal çalışmalarla desteklenerek yapılmalıdır. Bu, değerlendirmelerin
hatasız yapılmasına katkı sağlayacaktır. Antalya doğusunun golf sahası potansiyelinin ele alındığı bir
yüksek lisans tezinde, bu sahada yaklaşık 40 dolayında tesisin kurulabileceğine işaret edilmektedir
(YILDIRIM, 2004). Ancak önerilen sahalar ile mevcut veya yapılmasına izin verilen tesislerin
bulunduğu yerler örtüşmemektedir. Golf turizminden büyük beklentiler olmasına karşılık, elde
edilenler ile kaybedilenleri yeniden değerlendirmek gerekmektedir. Bu olayın biyoçeşitlilik açısından
etkisi de oldukça fazladır. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Meral Avcı, orman
ekosisteminin ağaç, çalı ve ot formasyonu ile bir bütün olduğuna işaret etmektedir. Golf sahalarının
yapımında ağaçların kesilmediği veya sınırlı sayıda ağaç kaybına karşılık bu alanların korunduğu ve
ağaçlandırma çalışmaları ile bu kayıpların telafi edildiği ifadesinin orman ekosisteminin bozulmadığı
anlamına gelmediğine özellikle dikkat çekmektedir. Bir orman sadece bir veya birkaç ağaç türünden
meydana gelmez. İçinde çalı ve ot formunda birçok bitki de yaşam alanı bulmaktadır ve tümü ormanı
oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir doğal ekosistemin çeşitli amaçlar için ortadan kaldırdıktan sonra
(buradaki golf örneğinde olduğu gibi), kaybedilen alanın ağaçlandırma yapılarak orijinal haline
dönüştürülmesi de mümkün olmaz. Golf sahaları için mutlaka dış etkenlerden arındırılmış, özel çim
alanlara gereksinim duyulmaktadır. Bu açıdan ele alındığında, Belek ve çevresinde gerek mevcut golf
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tesisleri, gerekse planlanan tesisler doğal ekosistemin büyük ölçüde tahrip olmasına yol
açabileceklerdir. Günümüzde 7 golf sahasının yer aldığı ve yenilerinin yapılması için planların
gerçekleştirildiği Belek çevresi biyocoğrafi açıdan taşıdığı özellikleri nedeniyle özel bir alan olarak
değerlendirilmektedir. Alanın korunması büyük önem taşımaktadır.
Tesisler çevredeki ekonomik faaliyetleri yakından etkilemektedir. Öncelikle tarımsal
faaliyetler üzerinde kendini gösteren bu etki, aynı zamanda beklentilerin değişmesi ve farklı yaşam
koşullarının oluşması ile sosyoekonomik hayatın bütününü kapsamaktadır. Bu nedenle konu sadece
golf sahalarının yapımı olarak değerlendirilmemelidir. Yapılan tüm turistik tesislerin hem fiziki çevre
üzerinde hem de sosyo-ekonomik açıdan bir etki yarattığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Turizmde daha fazla turistin daha uzun zaman bir yerde kalarak para harcamasının
hedeflenmesi nedeniyle, yapılan tesislerde daha çok alternatif kullanım arayışları vardır. Böylece belli
bir turizm çeşidinden kaynaklanan sabit zaman diliminde yoğun kullanılış ve ölü sezonun varlığının
önüne geçmek söz konusu olabilmektedir. Turizmin mevsimlik olma olgusunun kaldırılmasında veya
turizm sezonunun daha geniş bir dilime yayılmasını sağlamak amacıyla golf sahalarının yapılması ile
turizmin çeşitlendirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yeni golf sahalarının yapımı, doğal kaynaklar
üzerinde daha fazla baskının oluşması anlamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik açısından kaynakların
kullanımı üzerinde bu yoğun baskının mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için yapılan
ve yapılacak çalışmalarla alanın taşıma kapasitesi mutlaka belirlenerek, kapasitenin üzerinde yatırım
yapılmasının önüne geçilmelidir.
Teşekkür:
Özellikle bitki örtüsünün tahribi ve yeniden ağaçlandırma konularında fikirlerini benimle
paylaşan Prof. Dr. Meral Avcı’ya; Belek Özel Koruma Bölgesinin biyotop haritasının ayrı bir dosya
halinde göndererek katkıda bulunan Y. Müh. Dilek Tezel’e teşekkür ederim.
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1. Golfun ekonomik yönü, yatırımlar ve golf oynayanların neden olduğu ekonomik hareket farklı yayınlarda ele alınmıştır (ADAMS &
ROONEY, 1985), (SHMANSKE, 2004), (WARNKEN, THOMPSON, & ZAKUS, 2001). Çevresel etkileri ise sulama, gübreleme ve arazi
kullanımı, alg patlaması, arsenik zehirlenmesi gibi konularda değerlendirilmiştir. Yakın yıllarda yapılanlar arasında (CARRACO vd, 2008),
(CHOI & KWON, 2006), (COHEN, 1998), (COHEN vd, 1999), (HAMMOND & HUDSON, 2007), (LEWITUS vd, 2003), (PICHLER vd,
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2008), (ROULSTON, 2006), (SCHWECKE vd, 2007), (TANNER & GANGE, 2005), (TERMAN, 1997), (WHITMORE vd, 2008),
(YASUDA & KOIKE, 2006) sayılabilir.
2. Tatlısu - tuzlusu ilişkisinin ele alındığı Ghyben-Herzberg Yasası, deniz seviyesinden 1 metre yukarıda olan bir tatlısu kaynağına ait
akiferin, yaklaşık 40 m daha aşağıda olduğunu ortaya koymaktadır (ATALAY, 1986: 183-184).
3. 1990 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi” yaklaşık 12.500 hektar alan
kaplamaktadır. Kararnamede mevcut durum da göz önünde bulundurularak, yapılmış tesislerin bulunduğu alanlar özel koruma bölgesi
sınırları dışında bırakılmıştır. Daha sonra yapılan yasal düzenlemeler ile bu alanların bazı kısımlarının tekrar turizme açılması planlanmışsa
da kararların önemli bir kısmı yargıya intikal etmiştir. Belek Özel koruma Bölgesinin ekolojik nitelikleri ile arazi kullanımı detaylı olarak
ele alınmış ve çeşitli yayınlara konu olmuştur (TEZEL vd, 2007). Koruma bölgesi içinde önemli ölçüde alansal kayıplara uğramış kızılçam
(Pinus brutia) ve fıstık çamı (P. pinea) ormanları yer almaktadır. Ormanların içine çeşitli ağaç ve çalı türleri de karışmakta, yer yer maki
topluluğu hâkim formasyonu oluşturmaktadır. Kumul alanları ile sulak alanlar ise büyük ölçüde otsu türlerden meydana gelen türler ile
kaplıdır. Söz konusu saha kuşların göç yolları üzerinde ve önemli bir kışlama merkezi olarak tanımlanmaktadır (ÖÇKKB, 2007). Kumul
alanları deniz kaplumbağası üreme ve yumurtlama sahası olma özelliğine sahiptir (ÇDR-ANTALYA, 2007). Söz konusu kumullar LaraPerakende kumul alanı olarak önemli bitki alanları içinde yer almaktadır (SÜMBÜL vd, 2005: 214–215). Buna karşılık Turizm Bakanlığı bu
alanın bir kısmını, turizm bölgesi olarak da ilan etmiştir. Seçilen sahada yatırım yapılabilmesinin yasalar gereğince ancak şirket statüsünde
gerçekleştirilebilmesi nedeniyle Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) kurulmuştur. 2007 sonu itibariyle 47 adet beş yıldızlı otel
ve 5 yıldızlı tatil köyü ile golf kulübü bulunuyordu ve yatak kapasitesi 42 bin dolayındaydı. Sahanın ekolojik açıdan taşıdığı önem nedeniyle
BETUYAP, üniversiteler ile işbirliği içinde sahanın ekolojik potansiyelinin ortaya konulmasına yönelik projeler başlatmış ve sonuçta sahada
118’den fazla değerli bitki türünün bulunduğunu, bunlardan 6’sının nadir ve 40’tan fazlasının endemik olduğu tespit edilmiş, ayrıca 38’den
fazla memeli, 100’e yakın kuş, 30’u aşan sürüngen ve 51'in üzerinde omurgasız canlı türü olduğu belirlenmiştir (BETUYAP, 2008). Sorgun
ormanı, oluşturduğu özgün ekolojik ortam ve zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle 2007 yılında Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından I. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına alınmıştır. Kıyıdaki kumulları ve bu kumulların sabitlenmesi amacıyla yapılan
ağaçlandırma çalışmalarından sonra, hemen yanında yer alan Titreyen göl ile özgün bir ekosistem meydana getirmektedir. Buna karşılık
turizm yatırımları için seçilen alanda 18 bin kapasiteli 22 tesis yer almaktadır (TİSOYAB, 2008).
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