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TURĠZMDE ATLI SPOR KÜMELENMESĠ: DADAY ÖRNEĞĠ 
Aydoğan AYDOĞDU 
Canan TANRISEVER 

Öz
Sanayi devrimi sonrasında kırsal alanlar ile kentler arasında yaĢam koĢulları ve diğer olanaklar
açısından büyük farklar oluĢmuĢtur. Zamanla kentler lehinde derinleĢen bu farkların giderilmesi ve
kırsal alanların kalkınması için birçok model ve yaklaĢım ortaya atılmıĢtır. Bu yaklaĢımlar içerisinde
yerelin kendine özgü yönleri bölgesel ve kırsal kalkınmada ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda kırsal
turizm etkinlikleri, bölgesel geliĢmiĢlik farklarının giderilmesinde kendine özgü kaynakların
kullanılabilmesi nedeniyle öne çıkan olgulardan biri haline gelmiĢtir. Bununla birlikte günümüzde
yoğun bir rekabetin yaĢandığı turizm etkinliklerinde sürdürülebilirlik, baĢat olmada önem kazanan bir
diğer olgudur. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı, son yıllarda Kastamonu‟nun Daday ilçesi ve ilçeye
yakın bazı merkez köylerde yoğunlaĢan Atlı Spor etkinliklerinin oluĢturmuĢ olduğu kümelenmenin
incelenmesidir. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinin uygulandığı bir yaklaĢımla Atlı Spor olanağı
sunan turizm iĢletmelerinin oluĢturduğu kümelenme kuramsal açıdan incelenmiĢtir. AraĢtırma
sonuçları Kastamonu‟nun Daday ilçesinde yoğunlaĢan atlı spor turizm tesislerinin coğrafi açıdan bir
kümelenme örneği oluĢturduğunu ortaya koymuĢtur.
Anahtar sözcükler; Atlı Spor, Kümelenme, Daday

RIDING AS A CLUSTER IN TOURISM: CASE OF DADAY
Abstract
There were huge differences between rural areas and cities regarding living conditions and other
opportunities after industrial revolution. In progress of time, a lot of modals and approaches were
suggested so as to develop rural areas and eliminate those differences getting deep in favour of cities.
Among those approaches, distinctive characteristics of locals came into prominence in regional and
rural development. Recently, rural tourism activities have been one of prominent facts for eliminating
regional differences because of being able to use distinctive sources. In addition this sustainability in
tourism activities that have tough competition is another important fact for being dominant. Aim of
this study is to analyze riding clusters that has been focused in Daday –district of Kastamonu- and
central villages close to Daday. Qualitative methods have been applied and clusters consisting of
touristic facilities given riding opportunities are analyzed. Results of the study present that touristic
facilities given riding opportunities in Daday district of Kastamonu are a cluster example
geographically.
Key Words; Riding, Cluster, Daday
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GiriĢ
Klasik iktisatçılardan günümüze ekonomik büyümeyi ve dengeyi sağlamada birçok
kuram geliĢtirilmiĢtir. Bu kuramlar arasında günümüzde kümelenme olarak
adlandırılan yığılım ekonomileri ve sağlamıĢ olduğu dıĢsallıklar geçen zamana
rağmen popülaritesinden hiçbir Ģey kaybetmemiĢtir (Kök, 2010, s. 62; Küçüker,
2012, s. 2; Tutar, Tutar ve Eren, 2011, s. 78). Yığılım ekonomileri ya da ekonomik
yoğunlaĢma kavramı Marshall‟ın Ġngiltere‟de endüstriyel bölgelerde yaptığı
incelemelere dayandırılmaktadır (Bulu, 2009, s. 21; Eraslan, Bulu ve Bakan, 2008,
ss. 4-5; Malmberg, Malmberg & Lundequist, 2000, pp. 305-306). Marshall, 1890
yılında kaleme aldığı Ekonominin Temelleri (Principles of Economics) adlı eserinde
birbirine benzer nitelikteki iĢletmelerin özel bölgelerde bir araya geldiklerini ve bu
yığılma sonucunda bazı dıĢsal kazanımlar elde ettiklerini vurgulamıĢtır (Marshall,
1895, p. 347). Marshall‟ın anılan eserinde iĢletmelerin, özellikle doğal kaynaklara
yakın ve/ya endüstriyel üretim için uygun yerlerde kurulmasının son birim (marjinal)
maliyetler açısından avantaj sağladığını öne sürmesi, erken endüstriyel kümelenme
yaklaĢımı biçiminde yorumlanmaktadır (Ahn & Meeks, 2007, p. 20; Malmberg et al.,
2000, pp. 310-313; Kök, 2010, s. 62; Kartal, 2013, s. 32; Sayın ve Sayın, 2012, ss.
144-145).
Marshall‟ın yığılım yaklaĢımı günümüzde, dünya ölçeğinde olduğu kadar Türkiye‟de
de Porter‟ın rekabet kuramları ile daha da ileri bir noktaya taĢınmıĢtır (Aydemir ve
SoydaĢ, 2014, p. 13; Ellison, Glaeser & Kerr, 2007, p. 1). Klasiklerin yığılım ya da
yoğuĢum olarak ilk temellerini atmıĢ oldukları yaklaĢım Porter tarafından
kümelenme olarak adlandırılmıĢ, iĢletme ve iktisat yazınında yerini almıĢtır (KuĢat,
2010, s. 118; McRae, 2004, pp. 237-238).
Sektörel kümelenmeler yaratmıĢ oldukları iĢletmeler arası bilgi transferi, yenilikçilik,
ölçek ekonomilerine bağlı maliyet avantajları vb. yararlarla iĢletmelerin rekabet
gücünü önemli ölçüde artırmaktadırlar (Delgado, Ketels, Porter, & Stern, 2012, pp.
1-48; Oğuztürk ve Sarıçoban, 2013, ss. 94-104; Türkay 2010, s. 145; Waits, 2000,
pp. 35-40). Rekabet gücünün artırılmasında önemli bir araç olan kümelenme
yaklaĢımının uygulanabilmesi için öncelikle bölgedeki sektörlerin tanımlanması ve
tanımlanan sektörlerin arasından kümelenme potansiyeli yüksek olanların
belirlenmesi (önceliklendirilmesi) gerekmektedir (Ekonomi Bakanlığı, 2012, s. 4).
Sektörel kümelenme analizi, ilgili sektöre yönelik değer zincirinde yer alan tüm
oyuncuları, oyuncuların rolleri ve iliĢki ağını yorumlamaya yönelik olarak
değerlendirme yapabilmek amacı ile geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Bu çerçevede
özellikle kümelenmelerin geliĢtirilmesine yönelik olarak yapılacak çalıĢmalara temel
oluĢturacak yaklaĢım, sektörün temel değer zinciri içerisinde yer alan unsurların
ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir (Mevlana Kalkınma Ajansı [MEVKA], 2011, s.
42). Ölçeklendirildiği yapıya göre farklılık gösteren rekabet kavramı bu tür bir
çabayı zorunlu kılmaktadır. Nitekim ülke içindeki iĢletmeler arasındaki rekabet
58

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER DERGĠSĠ SAYI 51, OCAK 2017

mikro, bölgeler/sektörler arasındaki rekabet mezzo ve ülkeler arasındaki rekabet ise
makro düzey olarak kabul edilmektedir (Arıcıoğlu, Gökçe ve KoraĢ, 2013, s. 3). Bu
bakıĢ açısıyla birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkede yerel ve bölgesel kalkınma
için etkin bir araç olarak kullanılan kümelenmenin temelinde yer alan bileĢenlerin
incelenmesi gerekmektedir (Sayın ve Sayın, 2012, s. 144). Zira kümelenme
yaklaĢımının temelinde aynı ürünleri üreten birkaç üreticinin aynı coğrafik alanda bir
araya gelmeleri (kümelenmeleri), etkinlik gösterilen ekonomik alanda uzmanlaĢmaya
yol açarak, tedarikçileri ve satıcıları bu bölgeye çekmekte, bir uzman iĢçi havuzunun
oluĢumuna olanak sağlayarak dıĢsal ekonomiler yaratmaktadır (Aydemir ve SoydaĢ,
2014, s. 16). Dahası; kümelenmenin gerek küçük yatırıcımlar, gerekse de büyük
firmalar ve bölgeler düzeyinde rekabetçi yapılar oluĢturulmasını sağlayan ve çağdaĢ
kavramları içeren bir yaklaĢım olması, yerel yönetimleri, kamu otoritelerini, özel
kuruluĢları, araĢtırma kurumlarını, sivil toplum kuruluĢlarını toplumun diğer ilgili
kesimlerinde yer alan oyuncuları bir araya getirmektedir (Eraslan vd., 2008, s. 6). Bu
nitelik, planlamaların ve uygulamaların merkeziyetçi bir yapıdan kurtulup yereldeki
dinamiklerin iĢin içine katılmasına olanak tanımakta ve yerelin kendine özgü yönleri,
bölgesel ve kırsal kalkınmada öne çıkmaktadır. Yerelin var olan olanaklarının
kullanıldığı bu olgu, sürdürülebilirliğin tüm özelliklerini de bünyesinde
barındırmaktadır.
Anlatılanlar bağlamında araĢtırmanın sorusu; Kastamonu’nun Daday ilçesi ve merkez
köylerinde yoğunlaşmış olan atlı spor tesislerinin yığılımı bir turizm kümelenmesi
oluşturmakta mıdır? olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma sorusu bağlamında çalıĢmanın
amacı ise; Kastamonu’nun Daday ilçesi ve ilçeye ulaşan yol üzerinde kurulu bazı
merkez köylerde yoğunlaşan atlı spor olanağı sunan turistik tesislerin turizm ve
ekonomik etkinlik açısından bir kümelenme örneği oluşturup oluşturmadığının ortaya
konulmasıdır.
ÇalıĢma, ilgili yazında oluĢmuĢ bilgi birikiminden hareketle gerekçeli sorun
sunumunu içeren giriĢ, temel kavramlar, kuramsal çerçeve ve ilgili çalıĢmalar,
materyal ve metod, bulgular, tartıĢma, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluĢmaktadır.
1. TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Kümelenme ve Kümelenmenin Kuramsal Temeli
Sosyal bilimlerde kavramlar üzerinde tüm araĢtırmacıların uzlaĢtığı genel
tanımlamalara rastlamak pek olanaklı değildir. Nitekim kümelenme (cluster)
kavramı ile ilgili olarak da araĢtırmacıların üzerinde uzlaĢtığı bir tanım yoktur
(Aydemir ve SoydaĢ, 2014, ss. 14; Eraslan vd., 2008, s. 2; Lagos and Courtis, 2008,
pp. 111-122). Bununla birlikte kümelenmenin kuramsal temelinde yığılım
ekonomileri, yenilikçilik (inovasyon-inovation) ve rekabet üstünlüğü ile kümelerin
yakın ve uzak bağlantılarını irdeleyen ağ yapıları (network) kuramının yer aldığı ileri
sürülmektedir (Keskin, 2009, ss. 11-16; Sayın ve Sayın, 2012, s. 144). Porter (1998),
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kümelenmede paradigmal değiĢim yaratan “Clusters and the new economics of
competition” adlı eserinde, günümüz ekonomik haritasına, kümelenme adını verdiği
kavram tarafından hükmedildiğini ileri sürmektedir. Porter‟a (1998) göre
kümelenme, bir yerde, herhangi bir ekonomik etkinlik alanında, kritik yığınların,
alıĢılmadık rekabet baĢarısı elde etmesi anlamına gelmektedir. Dahası kümeler sanal
olarak tüm ulusların, bölgelerin, eyaletlerin hatta metropol ekonomilerinin en vurucu
gücünü oluĢturmaktadır (Porter, 1998, pp. 77-78).
Bu kuramsal temel üzerine inĢa edilmiĢ birçok kümelenme tanımı yapılmıĢtır.
Örneğin Bulu (2009) kümelenmeyi “Bir ürün ya da hizmetin üretilmesi ile ilgili
tarafların ortak coğrafyada bir arada bulunmaları koşulu ile birlikte iş yaptıkları ağ
yapıları” olarak tanımlamaktadır. Bulu‟ya göre bu ağ yapılarının içinde birbirine
katma değer ekleyen üretim zinciri ile bağlı, karĢılıklı bağımlı sağlayıcıları da içeren
firmalar ve/ya iĢletmeler, bilgi üreten kurumlar, üniversiteler, araĢtırma kurumları,
mühendislik Ģirketleri- müĢteriler, kümelenmeyi destekleyen ilgili kamu kurumları,
örneğin Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri Destekleme Dairesi (KOSGEB) vb., sivil
toplum kuruluĢları, ve yerel yönetimler yer almaktadır (Bulu, 2009, s. 17).
1.2. Turizm Kümelenmesi
Turizm kümelenmeleri, turizm ürününün üretilmesi, dağıtılması ve sunumunda
birbirinin hazırlayıcısı ve/ya tamamlayıcısı olan firma ve kurumların coğrafik olarak
yoğunlaĢması biçiminde tanımlanabilir (Cunha & Cunha, 2005, p. 48; KuĢat, 2010, s.
127; Moric, 2013, p. 94; Pırnar, 2008, s. 30).
Turizm alanında kümelenmelere örnek olarak dünyada pek çok uygulama
gösterilebilir. Turizmde kümelenmelerin temel olarak eğlen-dinlen tipi hizmet sunan
iĢletmelerin yoğunlaĢtığı coğrafi bölgelerde daha sıkça rastlanılan bir durum olduğu
ileri sürülebilir. Örneğin Ġspanya‟da Kanarya Adaları, Fransa‟da Aix-en Provence,
Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (ABD) Florida ve Kaliforniya kıyıları, Bahama
Adaları, Türkiye‟de Antalya, Muğla ve Aydın ağırlıklı olarak 3 S (deniz-güneĢ-kum)
tatili sunan iĢletmelerin yoğunlaĢtığı bölgelerdir. Diğer yandan kıĢ turizm merkezleri
de turizmde görülen tipik kümelenmelerdendir. Ülkemizde Uludağ, Kartalkaya,
Palandöken, Erciyes, Ilgaz ve son zamanlarda SarıkamıĢ, kayak tutkunları için
konaklama, kayak takımları kiralama, eğlence ve diğer destekleyici hizmetlerin
coğrafik olarak belirli merkezlerde yoğunlaĢtığı turizm kümelenmelerindendir.
Kanada‟da Montreal, Avusturya ve Ġsviçre‟de Alp‟ler, Bulgaristan‟da Bensko kıĢ
turizmine verilebilecek diğer kümelenme örnekleridir. Bununla birlikte turizm
alanında görülen kümelenmelerde insanlar tarafında yapay olarak oluĢturulan bazı
çekim merkezleri de coğrafik açıdan turizm kümelenmesine verilebilecek örnekler
arasında yer alır. Örneğin ABD‟nin Nevada eyaleti, Las Vegas kenti birçok Casino &
Hotel‟in kümelendiği çölde yaratılmıĢ mükemmel bir turizm kümelenmesi örneğidir.
Benzer bir kümelenme Mississippi eyaleti Tunica bölgesinde de görülmektedir.
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Anılan yerde 10 kadar Casino ve otel, birbirlerine çok yakın kurulmuĢ olup, kumar
tutkunları için önemli bir çekim merkezi haline gelmiĢtir.
Önceki paragraflarda sayılanlar aslında bir turistik ürünün temel çekim gücü
oluĢturduğu ve bu ürüne yönelik talebin kitlesel bir hareket yaratması ile
kümelenmeye dönüĢtüğü bir olgudur. Son yıllarda turizm alanında görülen küresel,
bölgesel, ülkesel, hatta istasyon temelindeki çetin rekabet, turizm pazarlamacılarını
ürün çeĢitlendirmesi kapsamında güçlü bir çekim gücü yaratacak arayıĢlara sevk
etmektedir. Ürün çeĢitlendirmesi son yıllarda Türk turizminde üzerinde en çok
durulan olguların baĢında gelmektedir (Bahar ve Kozak, 2010, s. 190; Zeyrek, 2008,
s. 453). Ürün çeĢitlendirmesi bazı araĢtırmacı ve yazarlar tarafından alternatif turizm
olarak nitelense de (DoğmuĢ, 2010, s. 31; Irmak ve Yılmaz, 2011, s. 99) aslında
anlatılmak istenen turistik ürün çeĢitliliğini sağlayarak talebin 12 aya yayılmasıdır.
Bu çaba aynı zamanda turizm etkinliklerinin sürdürülebilirliği açısından da zorunlu
görülmektedir (Sarkım, 2007, ss. 51-52).
Atlı spor, turizmde görülen ürün çeĢitlendirme çabalarından bir tanesidir.
Kastamonu, son yıllarda atlı turizm olanağı sağlayan iĢletmeleri ile Türkiye turizm
gündeminde geniĢ bir yer almaktadır. Kastamonu il merkezine 32 km uzaklıkta
kurulu Daday ilçesi Türkiye‟nin atlı spor olanağı sunan en gözde turizm tesislerinin
yoğunlaĢtığı bir yerleĢkedir.1 Ġlçede halen 4 tesis onlarca at ile hizmet vermektedir.
Bu tesislerin yanı sıra Daday‟ı Kastamonu‟ya bağlayan yol üzerindeki merkez ilçeye
bağlı Talipler Köyü‟nde de konaklama, yeme-içme ve atlı spor olanağı sağlayan bir
baĢka tesis daha vardır.
2. YÖNTEM, AMAÇ ve ÖNEM
ÇalıĢmada Kastamonu ilinin Daday ilçesi ve ilçeye ulaĢan devlet yolu üzerinde
Talipler köyünde kurulu atlı spor olanağı tanıyan turizm tesisleri araĢtırma konusu
olarak belirlenmiĢtir.
ÇalıĢma iki aĢamalı olarak planlanmıĢtır. Ġlk aĢamada Kastamonu‟nun Daday ilçesi
ve yakın çevresinde yoğunlaĢan atlı spor tesislerinin turizm ve ekonomik etkinlikler
açısından bir kümelenme örneği oluĢturup oluĢturmadığı ortaya konmuĢtur. Bu amaç
doğrultusunda Bulu‟nun (2009) aĢağıda ayrıntıları verilen “kümelenme” tanımında
yer alan 7 bileĢen, Daday özelinde irdelenmiĢ ve sonuca ulaĢılmıĢtır. Ġkinci aĢamayı
ise bu bileĢenler içerisinde yer alan oyuncuların kümelenmeyi etkileme dereceleri vb.
dikkate alınarak yapılan “kümelenme analizi” oluĢturmaktadır. Ġkinci aĢamada
hedeflenen amacı gerçekleĢtirmek için Vezir Consulting tarafından MEVKA için
hazırlanan TR 52 Düzey 2 (MEVKA) Bölgesi Turizm Sektörünün Kümelenme
1

Bu ifade ile ilgili detaylı bilgi için lütfen (http://turkiyeturizm.com/news_print.php?id=23020;
http://onlineturizm.blogcu.com/kastamonu-daday-atli-turizm-merkezi/6485406;
http://www.haberturk.com/ekonomi/makro-ekonomi/haber/173633-bayramda-alternatif-turizm;
http://www.karalahana.com/karadeniz-forum/index.php?topic=10621.0. linklerine bakınız.
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Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı adlı çalıĢma için geliĢtirilen “Turizm Sektörü
Değer Zincirindeki Oyuncular ve Küme İçindeki Faaliyetleri” adlı tablodan
yararlanılmıĢtır (MEVKA, 2011, ss. 30-31). Tablo, kümelenmede etkinlik gösteren
veya göstermesi beklenen aktörlerin rolü ve önemini ortaya çıkaran bir iĢleve
sahiptir. Bir baĢka ifade ile değer zincirinde yer alan ve/ya yer alması gerektiği halde
yer almayan tüm aktörleri bünyesinde barındıran bu tablodaki oyuncuların rolü,
kümelenmeyi etkileme dereceleri vb. dikkate alınarak analiz yapılmaktadır2.
ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemlerinin uygulandığı bir yaklaĢım ortaya konmuĢtur.
AraĢtırmanın birinci aĢamasında öncelikle ulusal ve uluslararası alanyazın
derinlemesine taranmıĢ ve kümelenme, turizm kümelenmesi gibi kavramlar
tanımlanmıĢtır. Sonrasında ise ikincil verilerden elde edilen bilgiler ıĢığında
Kastamonu‟nun Daday ilçesi ve ilçeye ulaĢan merkez köylerde yoğunlaĢmıĢ olan atlı
spor tesislerinin oluĢturmuĢ olduğu coğrafi kümelenmenin, kümelenme kuramı bakıĢ
açısıyla, turizm kümelenmesi oluĢturup oluĢturmadığı sorgulanmıĢtır. Sorgulama;
Bulu‟nun (2009) kümelenmeyi “birbirlerine katma değer ekleyen üretim zinciri ile
bağlı, karşılıklı bağımlı tedarikçileri de içeren (1) firmalar ve/veya işletmeler, (2)
bilgi üreten kurumlar (üniversiteler, araştırma kurumları, mühendislik şirketleri), (3)
destekleyici kurumlar (acenteler, danışmanlık şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri),
(4) müşteriler, (5) kümelenmeyi destekleyen ilgili kamu kurumları (KOSGEB gibi),
(6) sivil toplum kuruluşları ve (7) yerel yönetimler tarafından oluşturulmuş ağ”
biçiminde tanımlayan ifadesindeki bileĢenlerin fiziksel ve sanal varlığı aracılığı ile
yapılmıĢtır. Sorgulama; hazır (arĢiv) bilgiden yararlanma, ilçe kaymakamı, belediye
baĢkanı gibi Daday‟ın en yetkili mülki ve idari amirleri ve bölgede atlı spor turizm
hizmeti sunan 4 iĢletme sahibi ile derinlemesine görüĢme tekniği kullanılarak
yapılmıĢtır.
GörüĢmelerde ayrıca MEVKA için geliĢtirilmiĢ olan “Turizm sektörü değer
zincirindeki oyuncular ve küme içindeki faaliyetleri” tablosunda yer alan 22 sektörel
oyuncu ve bu oyuncuların küme içindeki faaliyetleri (MEVKA, 2011, s. 31),
yapılandırılmıĢ anket tekniği ile bölgedeki sektör temsilcilerine yöneltilmiĢtir.
GörüĢmeler bir sonraki aĢamada kullanılmak üzere sesli ve görüntülü biçimde kayıt
altına alınmıĢtır. Bu çabalara ek olarak, bölgede yaklaĢık dört yıldan bu yana
araĢtırmacılar tarafından yapılan akademik çalıĢmalardan, katıldıkları bölgesel
turizm toplantılarından ve rekreasyon alanlarına yaptıkları ziyaretlerden edindikleri
bilgilerden de yararlanılmıĢtır. Belge incelemesi ve görüĢme tekniği ile elde edilen
veriler içerik analizine göre çözümlenmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında araĢtırmanın,

2

Turizm Sektörü Değer Zincirindeki Oyuncular ve Küme Ġçindeki Faaliyetleri tablosu hakkında geniĢ bilgi için
lütfen bkz. MEVKA, (2011), TR 52 Düzey 2 MEVKA Bölgesi Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve
Makro Düzey Stratejik Planı, S.31, Konya.
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var olan durumu tanımlamaya yönelik gözlem ve tarama desenli betimleyici bir
araĢtırma olduğu ifade edilebilir.
AraĢtırmanın, Daday ilçesinde yoğunlaĢan atlı spor kümelenmesinde yer alan
aktörlerin dikkatlerinin kümelenme olgusuna çekilerek bir farkındalık yaratılması
açısından önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca bu farkındalığın, kümelenme
kuramının koĢullarını hayata geçirecek iĢbirliği ortamını güçlendirmesi ve bir sinerji
yaratması beklenmektedir. Dahası sayılan tüm yararların hem ekonomik hem de
etkinlik alanının doğa temelli yapısı nedeniyle çevresel anlamda sürdürülebilirliği
sağlayacak bir sonucu ortaya koyacağına da inanılmaktadır. Son olarak konu ile ilgili
yapılmıĢ herhangi bir bilimsel araĢtırmanın var olmaması gerçeğinden hareketle
araĢtırma sonuçlarının ilgili yazındaki boĢluğu dolduracak olması, araĢtırmayı önemli
kılan bir baĢka etmen olarak değerlendirilmektedir.
3. BULGULAR
Turizm kümelenmesine odaklanmıĢ bilimsel çalıĢmalar incelendiğinde iĢletmeler,
müĢteriler, tedarikçiler, araĢtırma kurumları, üniversiteler, turizm eğitimi veren
kurumlar, kamu kuruluĢları gibi farklı aktörlerin odağa yerleĢtiği ve birbirleri
arasındaki iliĢkilerin derinlemesine incelendiği görülmektedir (Bulu, 2009, ss. 17-18;
ErkuĢ, 2009, ss. 589-597; Porter, 1998, pp. 75-90; Sayın ve Sayın, 2012, s. 149). Bu
ifadeler ıĢığında Bulu‟nun kümelenme tanımında yer alan 7 bileĢen, analiz için temel
alınmıĢtır (Bulu, 2009, ss. 15-21).
3.1. Daday’da Etkinlik Gösteren Turizm ve Atlı Spor ĠĢletmeleri
Günümüzde Daday ilçesi ve yakın çevresinde etkinlik gösteren 4 atlı spor turizm
tesisi vardır. Bunlardan ilki Daday‟a bağlı Çömlekçiler köyünde kurulu Çömlekçiler
atlı turizm: Uluslararası atlı spor turizm merkezidir. Altı dekarlık bir alanda, doğal
ahĢap malzeme kullanılarak yapılmıĢ 22 odası, 65 yatağı bulunan tesiste bir de
restoran bulunmaktadır. Tesis Nisan ve Kasım ayları arasında hizmet vermektedir.
Tesisin 1985 yılında kurulmuĢ olması, O‟na yalnızca Daday‟da değil, Türkiye
ölçeğinde ilk atlı spor olanağı sağlayan turizm tesisi unvanını kazandırmıĢtır. L.
Bıyıklı (telefon görüĢmesi, 24 Mart 2015). Tesisin bölge ve ülke ölçeğinde atlı spor
olanağı sunan turizm iĢletmelerinin öncüsü olduğu ifade edilebilir.
Daday‟da etkinlik gösteren ikinci iĢletme ise Çömlekçiler köyünde kurulu Daday
Barış Atlı Turizm tesisidir. 2008 yılında kurulan tesis 11 oda ve 35 yatak kapasitesine
sahiptir. Doğal ev yapımı ürünlerin sunulduğu bir restorana sahip olan tesis TaĢçılar
göletine egemen konumu ile adeta görsel bir Ģölen sunmaktadır. On iki ata sahip olan
iĢletme, 12 ay boyunca aile fertlerinin hizmet sunduğu tek tesis olma özelliği
taĢımaktadır. B. Bıyıklı, T. Bıyıklı ve B. Bıyıklı (görüĢme, 28 Mart 2015).
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Daday‟da hizmet veren bir diğer tesis ise İksir Resort Town: Tatil Kasabası‟dır. Ġksir
Resort, var olan tesisler içerisinde gerek sahip olduğu kapasite, gerekse de nitelikleri
açısından öne çıkmaktadır. Daday ilçe merkezinde 2009 yılında hizmete giren tesiste,
biri tarihi Ġksir Hanım Konağı olmak üzere dört farklı blokta 60 oda ve 156 yatak
kapasitesi bulunmaktadır. Tesiste ayrıca çeĢitli büyüklüklerde toplantı salonları,
restoran, kafe ve barların yanı sıra kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, jakuzi vb.
olanakların sunulduğu sağlıklı yaĢam merkezi de bulunmaktadır. Ġksir Resort Town‟ı
bölgenin amiral gemisi yapan bu özelliklerinin yanı sıra 27 x 41 metre boyutlarında
kapalı, 27 x 70 metre boyutlarında açık manej ile 16 at kapasiteli çağdaĢ bir ahır da
bulunmaktadır. D. E. Aydın ve S. Ġ. Aydın (görüĢme, 28 Mart 2015).
Bölgede etkinlik gösteren diğer bir tesis ise Akpınar köyü, Göçerler mahallesi,
Daday adresinde kurulu olan Emirbey Atlı Turizm: Doğal Yaşam Köyü‟dür. 6500
m2‟lik bir alana kurulmuĢ olan tesiste 33 yataklı bungalov evleri, 70 kiĢilik tarihi taĢ
restoran, 1.000 m2 manej, bisiklet olanakları, ATV safari vb. hizmetler
sunulmaktadır. H. Gül (görüĢme, 27 Mart 2015).
Kastamonu‟da Daday ilçesi sınırları içerisinde yer almamakla birlikte, ilçeye ulaĢan
yol üzerinde Talipler köyü yakınlarında kurulu ġadıbey Çiftliği isimli bir baĢka atlı
spor turizm tesisi daha vardır. Çiftlik 30 hektar büyüklüğünde bir arazide kurulmuĢ
olup 1890 yılında inĢa edilmiĢ 16 odalı bir konağa sahiptir. ġadıbey Çiftliği‟nde
konaklama ve atlı sporun yanı sıra doğa yürüyüĢleri, kuĢ gözlemciliği, fotoğrafçılık,
dağ bisikleti turları olanakları da sunulmaktadır. Tesisin Kastamonu merkeze
yalnızca 12 km uzaklıkta bulunması, günübirlik ziyaretler için de önemli fırsatlar
sunmaktadır (ġadıbey Çiftliği, 2015).
Daday ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin yeme-içme ve benzeri
gereksinimlerini karĢılamaya yönelik iĢletmeler de vardır. Özellikle Daday Etli
Ekmeği gerek Kastamonu‟dan, gerekse de yurdun diğer yerlerinden ilçeye birçok
turist çekmektedir. Ayrıca ilçe giriĢinde restore edilen tarihi bir konakta yöresel el
iĢlemeleriyle, atçılık-binicilik ile ilgili anı ve hediyelik eĢya satan iyi örgütlenmiĢ bir
iĢletme, 12 ay boyunca konuklara hizmet etmektedir. Z. Sağ (görüĢme, 28 Mart
2015).
Sayılan bu tesislerin dıĢında Daday‟a ulaĢan yol üzerinde Gölköy‟de halen inĢa
halinde olup 2015 yılının Temmuz ayında hizmete açılması beklenen 3 bir diğer
tesisin var olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. E. Gökçek (görüĢme, 20 Nisan
2015).
3.2. Bilgi Üreten Kurumlar (Üniversiteler, AraĢtırma Kurumları, Mühendislik
ġirketleri)

3

Anılan tesis Gölköy YaĢam Resort adı altında 14 Ağustos 2015 tarihinde hizmete açılmıĢtır.
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Kastamonu‟da 2006 yılında kurulmuĢ aynı ismi taĢıyan bir üniversite vardır.
Kastamonu Üniversitesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Daday‟da bir Meslek
Yüksekokulu (MYO) açmıĢtır. Halen muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde
belediye tarafından tahsis edilen bir binada, 170 öğrenci eğitim görmektedir (Aydın
2015). Diğer yandan 14 Nisan 2015 tarihinde MYO için yeni bir bina temeli
atılmıĢtır. Ġlçe kaymakamı Zafer Sağ, temel atma töreninde yapmıĢ olduğu
konuĢmada; Daday‟ın sahip olduğu doğal güzellikler, yerel ürünler, atçılık
ve binicilik üzerine kat ettiği mesafe ve sahip olduğu değerleriyle (turizm)
potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulamıĢtır. Bu nedenle MYO‟nun Daday‟a
uygun olan restorasyon, atçılık, binicilik, turizm ve ahĢap iĢlemeciliğine yönelik yeni
bölümler açarak hizmet vereceğine olan inancını vurgulamıĢtır (Daday
Kaymakamlığı, 2015). Bu okulun dıĢında üniversitenin Daday yolu üzerindeki
Kuzeykent yerleĢkesinde 2011 yılında kurulmuĢ olan bir Turizm ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu daha vardır. Yüksekokul 2015 yılının Mart ayında fakülteye
dönüĢtürülmüĢtür. Turizm ve Otel ĠĢletmeciliğinin yanı sıra Turizm Rehberliği
bölümleri bulunan fakültenin, önümüzdeki yıllarda Gastronomi ve Mutfak Sanatları
bölümünü de açması beklenmektedir. Dahası KÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE)
bünyesinde Turizm ĠĢletmeciliği Yükseklisans programı açılmıĢ ve 2015-2016
eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne baĢlamıĢtır. Fakülte ve SBE bölge ve ülke
turizmine yetkin yönetici adayları yetiĢtirmektedir. Bunun dıĢında Kastamonu
Üniversitesi‟nin Cide ilçesinde bir turizm okulu daha vardır. Ön lisans eğitimi
verilen okulda, ağırlama hizmetleri programlarında turizme giriĢ kademesi elemanı
ve ara kademe yönetici adayları yetiĢtirilmektedir.
Kastamonu‟da turizm eğitimi verilen okullar yalnızca yükseköğretim kurumları ile
sınırlı değildir. Ġl‟de ayrıca merkez ilçede kurulu Turizm Eğitim Merkezi (TUREM),
Ġnebolu ve Cide ilçelerinde de turizm liseleri bulunmaktadır.
Bunların dıĢında Kastamonu‟da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR 82
Düzey 2 illeri için hizmet sunmaktadır. KUZKA‟nın kuruluĢ amaçlarından bir tanesi,
bölgede yapılması akılcı olan yatırımları ve önceliklerini belirleyen araĢtırmaları
yapmaktır. Ajans, Kastamonu için yatırım iklimini sürekli güncelleyen araĢtırmalar
yapmakla kalmayıp, yatırımcılara danıĢmanlık, teknik ve hibe desteği de
sağlamaktadır (KUZKA, 2015).

3.3. Destekleyici Kurumlar (Acenteler, danıĢmanlık Ģirketleri, bankalar, sigorta
Ģirketleri)
Daday‟a yönelik turizm talebini uyarma ve iĢletmelere ulaĢtırma konusunda ulusal
ölçekte etkinlik gösteren yaklaĢık on acente vardır. Ġlçede kurulu atlı spor turizm
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iĢletmelerinin tamamı pazarlama etkinliklerinde seyahat acentesi desteği
almaktadırlar (Aydın ve Aydın, 2015; Bıyıklı, 2015; Bıyıklı vd., 2015; Gül, 2015).
Diğer yandan Kastamonu merkez ilçede danıĢmanlık hizmeti veren on kadar firma
var olup, içlerinden ikisi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),
KUZKA ve KOSGEB‟in sağlamıĢ olduğu destek konularında uzmanlaĢmıĢtır.
Daday ilçe merkezinde bir Ziraat Bankası Ģubesi bulunmaktadır. ġube, bankacılık
hizmetlerinin yanı sıra sigortacılık alanında da gereksinimleri karĢılamaktadır.
Bununla birlikte biliĢim teknolojilerinin sağlamıĢ olduğu olanaklar gerek üreticilere,
gerekse de tüketicilere bankacılık ve sigortacılık ürünlerine her yerden 7/24 ulaĢım
olanağı sağlamaktadır.
3.4. Konuklar (MüĢteriler)
Daday‟da sunulan atlı spor turizm ürününün tüketicileri, temel olarak ülkemiz
büyükĢehirlerinden gelen atlı spor ve doğa tutkunu yurttaĢlarımızdır. Bunun yanı sıra
sınırlı sayıda yabancı turist de yöreye gelmekte ve sunulan tüm turistik ürünlerden
yararlanmaktadır. Ayrıca Kastamonu merkez ve diğer ilçelerden tüketiciler özellikle
hafta sonları bölgeyi ziyaret etmekte, konaklamalı ya da konaklamasız biçimde
tesislerden yararlanmaktadırlar (Aydın ve Aydın, 2015; Bıyıklı, 2015; Bıyıklı vd.,
2015; Gül, 2015; TaĢ, 2015). Bölgede sayıları günden güne artan tesislerin
varlıklarını sürdürebilmelerinin, sunmuĢ oldukları ürün ve hizmetleri ekonomik
çıktılara dönüĢtürebilmelerine bağlı olduğu düĢünüldüğünde, konuk (müĢteri)
açısından büyük sorunlar yaĢanmadığı ileri sürülebilir.
3.5. Kümelenmeyi Destekleyen Kurumlar
Türkiye ölçeğinde kümelenmeyi destekleyen kurumların baĢında, İşbirliğiGüçbirliği destek programı ile KOSGEB gelmektedir. Kastamonu, KOSGEB‟in
örgütlü olduğu bir ildir. KOSGEB, firmaların müĢteri istekleri ve pazarın talebi
doğrultusunda ürün ve hizmet geliĢtirmek, üretilen ürün ve hizmetleri yeni pazarlara
sunmak için ortak tasarım, ürün ve hizmetlerin kalitelerini yükseltmek, ulusal ve
uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluĢturmak, uluslararası pazarın
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını
geliĢtirme, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeĢitlerini, verimliliğini ve kalitelerini
artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunulacak projelere
destek vermektedir. Destek üst limiti 750.000 TL olup 250.00 TL‟lik kısmı hibe,
kalanı ise geri ödemelidir. Sunulacak projelerin 6 ila 24 ay süreli olması istenmekte
olup en az 5 firmanın birlikte hareket etmesi temel koĢuldur (KOSGEB, 2015). Ġl
hizmet müdürlüğü, kümelenme amaçlı iĢbirliği-güçbirliği konusunda destek
sunmakta çok istekli olmasına karĢın, bölgede ortak iĢ yapma kültürünün istenilen
düzeyde geliĢmemesi nedeni ile sunulan desteklerden yeterince yararlanıl(a)madığı
düĢünülmektedir. N. Erol (görüĢme, 12 Aralık 2014).
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Kastamonu‟da KOSGEB dıĢında KUZKA ve TKDK her yıl yapmıĢ olduğu çağrılarla
net 500.000 ila 1.500.000 TL arasında değiĢen miktarlarda geri ödemesiz hibe
desteği sağlamaktadır.
3.6. Sivil Toplum KuruluĢları
Daday ilçesinde turizm ve atlı spor etkinliklerini doğrudan destekleyen kar amacı
güden iĢletmelerin ve diğer kurumların yanı sıra 15 kadar dernek (STK) etkinlikte
bulunmaktadır. Ġlçe kaymakamı Zafer Sağ ve belediye baĢkanı Hasan Fehmi TaĢ‟ın
atlı spor ve turizme bakıĢ açıları, ilçede etkinlik gösteren tüm STK‟ların da bu
konuda olumlu bir tutum kazanması sonucunu doğurmuĢ ve ortak çabaları
özendirmiĢtir. Z. Sağ ve H. F. TaĢ (görüĢme, 27 Mart 2015). Dahası kaymakamın
yönetim kurulu baĢkanı, belediye baĢkanının ise yardımcısı olduğu “Daday
Yükseköğrenim Derneği” adlı bir STK bile kurulmuĢtur. Derneğin amacı Daday‟a
atçılık-binicilik ve ağırlama yönetimi bölümlerinin de yer alacağı yüksekokulun
yapımına maddi destek sağlamaktır. Bunun yanı sıra ülkemizin gereksinim
duyduğu nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi için lise ve dengi okulları bitirmiĢ
gençlerimizi yükseköğrenime özendirerek yükseköğrenimin yaygınlaĢmasına katkıda
bulunmak, topluma faydalı olarak yetiĢebilmelerine olanak sağlamak, derneğin diğer
amaçları arasında sayılmıĢtır (Daday Kaymakamlığı, 2015).
3.7. Yerel Yönetimler Tarafından OluĢturulmuĢ Ağlar
Bu çalıĢma çerçevesinde belediye baĢkanı ve kaymakam ile yapılan görüĢmelerde
ilçenin en yetkili iki kiĢisinin turizm ve atlı spor konusunda tam bir adanmıĢlık
içerisinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Kaymakam Sağ, Daday'da atçılık ve binicilik
konusunda farkındalık oluĢturmak amacıyla, öncelikle Daday tanıtım kitapçığı ve
küçük el broĢürü hazırladıklarını anlatmıĢtır. Bu materyallerin gerek yerel düzeyde,
gerekse de Ankara, Bursa ve Ġstanbul illerinde yapılan Kastamonu Tanıtım Günleri
etkinliklerinde dağıtımını sağladıklarını vurgulamıĢtır. Sağ, gerek tanıtım
kitapçıklarında, gerekse de Kaymakamlık WEB sayfasında ilçede bulunan tesislerin
iletiĢim bilgilerine yer vererek sanal ortamda, atlı spor ve turizm tesislerine ulaĢmayı
olanaklı kılma çabalarını sürdürdüklerini anlatmıĢtır. Sağ ayrıca ilçe halk eğitim
merkezi müdürlüğüne verilen talimatla "at" temalı hediyelik eĢya ve anı materyalleri
yapıldığını ifade etmiĢtir. Bu çabaların ahĢap çay tepsileri ve ağaçtan kaĢıklar üzerine
at resimlerinin çizilmesi, at resimli magnetler, küçük kutular, eski at nallarından süs
eĢyası vb. üretimleri içerdiğini ve tanıtım günlerinde sergilendiğini söylemiĢtir. Sağ
ayrıca ilçede Atatürk'ün 1925 yılında Daday'a geliĢi anısına 1987 yılından
günümüze, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinleri kapsamında at yarıĢları
düzenlediklerini ve tüm Türkiye‟den olduğu gibi, yurt dıĢından da konukların ilçeye
akın ettiğini sözlerine eklemiĢtir. Z. Sağ (elektronik posta iletiĢimi, 18 Nisan 2015).
Belediye baĢkanı TaĢ ise turizme çok büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak
konuklara iyi bir tatil deneyimi yaĢatabilmek için gerekli alt ve üstyapıyı hazırlama
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konusunda kararlı olduklarını ifade etmiĢtir. TaĢ, altyapı ile ilgili olarak ilçenin
kanalizasyon sorununu hallettiklerini anlatmıĢtır. Diğer taraftan TaĢçılar Göleti
çevresine rekreasyon alanları oluĢturmanın yanı sıra Ġğdir Çayı boyuna benzer amaçlı
bir proje hazırladıklarını ve en kısa zamanda bitireceklerini söylemiĢtir. TaĢ, ağ
bağlantıları
için
ilçenin
sayısallaĢtırma
(dijitalleĢtirme)
çalıĢmalarının
tamamlandığını da sözlerine eklemiĢtir. Diğer yandan, tarihi kentler birliği üyesi
olduklarını ve tarihe saygı çerçevesinde yapmıĢ oldukları çabaların sonuç verdiğini
ifade eden TaĢ, 2013 yılında ödül aldıklarını belirtmiĢtir. TaĢ, alınan ödülün tarihi
kentler birliğinin, tarihi ve kültürel mirası koruma proje ve uygulamalarını özendirme
yarıĢmasında, belediyece hazırlamıĢ oldukları merkez mahallesi sokak sağlıklaĢtırma
çalıĢması ve itfaiye binası restorasyonu projesi ile alınan “Proje Ödülü” olduğunu
söylemiĢtir. Bu sayede Daday‟ın ulusal ölçekte birçok alanda farklı iliĢkiler sağlayan
ağ örgütlemeleri aracılığıyla tanınırlığının arttığını ifade etmiĢtir. H.F. TaĢ (görüĢme,
27 Mart 2015).
4. TARTIġMA, SONUÇ ve ÖNERĠLER
Uygulanan dıĢa açık politikalar sonucunda (Özpınar, 2003; Saruhan, 2010) Türk
Turizmi, 80‟li yılların ortalarından günümüze çok hızlı bir geliĢim göstermiĢ ve
ülkemiz ekonomisinde önemli bir konuma yükselmiĢtir (Duman ve Kozak, 2010;
Olalı ve Timur, 1988; Yıldız, 2011; Zengin, 2010). Öyle ki son yıllarda kabul edilen
turist sayıları ve elde edilen gelirler açısından da büyük bir büyüme göstermiĢ
(Gökovalı, 2010; Tosun, Timothy & Yüksel, 2003) ve dünya ölçeğinde ilk 10‟a
yerleĢmiĢtir (UNWTO, 2016). Günümüz Türkiye‟sinde hizmetler sektörü içerisinde
öncü olarak öne çıkan turizm, tüm endüstri dalları arasında da ilk sıralarda yer
almaktadır (Keskin ve Cansız, 2010). KüreselleĢme, ülkemizin liberalleĢme
politikaları ve turizm sektörüne yönelik teĢvikler, turizm pazarlamasında görülen
farklı stratejik yönelimler (örneğin, geleneksel deniz-kum-güneş ürünlerinin yanı sıra
alternatif turizm ürünlerinin yaygınlaştırılması) ve mevcut olan turizm potansiyeli
sektörün önünü açıcı unsurlar olarak nitelendirilmektedir (Bolu Sanayi ve Ticaret
Odası [BSTO] 2010).
Strateji ve stratejilere bağlı olarak sektörel rekabetçilik, ülkesel ve küresel ölçekte
firma stratejilerinde yer aldığı gibi, bölgesel kalkınma planlarına da yansımaktadır.
Nitekim ABD‟nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve geliĢmekte olan ülkeler
de planlama çalıĢmalarının odak noktasına rekabetçiliği koymaktadır. Değer zinciri,
kümelenme gibi yaklaĢımlar ise rekabet stratejilerini uygulamak ve elde etmek için
kullanılan etkin yöntemler olarak karĢımıza çıkmaktadır (Muğla Valiliği, 2010).
Kastamonu‟nun Daday ilçesi ve ilçeye ulaĢan güzergâh üzerinde kurulu bazı merkez
köylerde oluĢmaya baĢlamıĢ olan atlı spor kümelenmesi, bölge ekonomisi için
olduğu kadar, ülke ekonomisi açısından da önemsenmektedir. Zira son yıllarda
çetinleĢen rekabet koĢulları turizmde ürün çeĢitlendirmesi baĢta olmak üzere birçok
seçeneği zorlarken, atlı spor önemli bir ürün çeĢitliliği olarak öne çıkmaktadır. Bu
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olgu son yıllarda turizm alanında gerek 5 yıllık kalkınma planlarında, gerekse de
bölge planlarında öne çıkarılan turizmde ürün çeĢitlendirme çabalarına bir paralellik
göstermektedir. Ancak oluĢumun gerçek anlamda bir kümelenme potansiyeli
taĢıyarak Kastamonu Turizmi için tercihli bir talep yaratacak potansiyele sahip olup
olmadığının araĢtırılması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Anlatılanlar ıĢığında bu çalıĢmada, Kastamonu‟nun Daday ilçesinde yoğunlaĢan atlı
spor turizm tesislerinin oluĢturmuĢ oldukları yığılımın bir kümelenme örneği
oluĢturup oluĢturmadığı kuramsal bir bakıĢ açısıyla irdelenmiĢtir. AraĢtırmada arĢiv
taraması ve derinlemesine görüĢme tekniklerinin yanı sıra araĢtırmacıların
gözlemlerinden yararlanılan nitel bir yaklaĢım ortaya konmuĢtur. AraĢtırma
sonuçları, Daday‟da Bulu (2009)‟nun 7 bileĢenli kümelenme tanımına uygun bir “atlı
spor turizm kümelenmesi” olduğunu ortaya koymuĢtur. Yapılan incelemeler
sonucunda; Daday ilçe merkezi ve yakın köylerinde atlı spor ve turizm alanında
etkinlik gösteren 4 adet tesis olduğu, bu tesislerin yanı sıra ilçe merkezinde
konukların yeme-içme, hediyelik ve anı eĢya satın alma gibi gereksinimlerini
karĢılayabilecekleri iĢletmelerin var olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tesislerin dıĢında
Kastamonu merkeze bağlı Talipler köyünde, atlı spor olanağı sunan bir baĢka tesisin
var olduğunu da ifade etmek gerekmektedir (ġadıbey Çiftliği, 2015). Dahası
araĢtırmanın (okumakta olduğunuz) güncellenmesi sürecinde, Kastamonu merkez
Gölköy‟de onlarca at ile hizmet veren 16 odalı bir baĢka tesis hizmet vermeye
baĢlamıĢtır (Gölköy YaĢam Resort, 2016). Diğer taraftan anılan iĢletmelerin temel
olarak kâr amacı güden iĢletmeler olması, varlıklarını sürdürebilmek için gereksinim
duyulan gelirleri desteklemeye yetecek kadar müĢterilerinin var olduğu biçiminde
yorumlanmaktadır.
AraĢtırma sonuçları, kümelenme için gerekli olan bilgi üreten kurumların,
üniversitelerin, araĢtırma kurumlarının, mühendislik Ģirketlerinin-müĢterilerin,
kümelenmeyi destekleyen ilgili kamu kurumlarının yeterli örgütlenmelere sahip
olunduğunu göstermektedir. Özellikle Kastamonu üniversitesince 14 Nisan 2015
tarihinde temeli atılan meslek yüksekokulunun atçılık ve binicilik baĢta olmak üzere
turizm ve ağırlama alanlarında gereksinim duyulan/duyulacak nitelikli iĢgörenleri
yetiĢtirecek olması, Daday‟ın atlı spor turizm kümelenmesinde gerçek bir
kümelenme örneği oluĢturma yolunda olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Bununla birlikte çalıĢmanın doğası nedeni ile birbirine katma değer ekleyen üretim
zinciri ile bağlı, karĢılıklı bağımlı sağlayıcıları da içeren firmalar ve/ya iĢletmeler
açısından çözümleme ve kümelenmenin koĢullarının yerine getirilip getirilmediği,
tam anlamıyla incelenememiĢtir. Bu eksiklik, izleyen çalıĢmalarda giderilmek
istenmekle birlikte, dileyen araĢtırmacıların da bu konuda çalıĢmalar yapmalarının,
farklı bakıĢ açıları getirilmesi ve bilgi birikiminin geniĢletilmesi açılarından yararlı
olacağına inanılmaktadır. Özlüce Daday atlı spor turizm kümelenmesinin yaratmıĢ
olduğu ve/ya yaratması umulan sonuçları verip vermediği konusunun değer
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zincirinde yer alan/yer alması gerektiği halde yer almayan tüm aktörler bakıĢ açısıyla
yapılması gerektiğine inanılmaktadır. Yapılacak analiz sonucu küme oyuncularının
bir yandan birbirleri ile rekabette baĢat olma çabalarının neler olduğu, diğer taraftan
rakiplerine ne tür sinerjiler yarattığı nesnel bir biçimde analiz edilerek ortaya
konmalıdır. Bu çaba ve çözümleme, bir taraftan kümelenmenin kıt kaynakların akılcı
biçimde kullanılması ve iĢletmelere rekabet gücü kazandırarak baĢat olmaları, diğer
taraftan da aynı coğrafyada üstünlük sağlamaya çalıĢtıkları rakiplerine ne tür
üstünlük ve avantajlar sağladıkları çeliĢkisini gidermesi açısından zorunlu
görülmektedir.
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