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GİRİŞ
Dr. Öğretim Üyesi Aliye Akın’ın “Spor ve Turizm” adlı kitabı 2018 yılının Ağustos ayında
Ekin Yayınevi tarafından 197 sayfa olarak yayımlandı.
İncelenen kitap, dört bölümden ve giriş kısımlarından oluşmaktadır. Kitabın içindekiler kısmı
birinci bölüm; Spor Hakkında Genel Bilgiler, ikinci
bölüm; Turizm İle İlgili Temel Kavramlar, üçüncü
bölüm; Spor Turizmi, dördüncü bölüm; Dünyada
ve Türkiye’de Düzenlenen Uluslararası Spor Organizasyonları şeklinde oluşturulmuştur. Her bölüm
sonunda ilgili kaynaklar verilmiştir. Kitap içeriğinde ayrıca şekiller listesinde belirtilen sekiz
şekil, kitap içeriğinde kullanılmıştır. Ayrıca tablolar listesindeki 17 tablo, kitap içeriğinde kullanılmıştır.
Yazar, kitabın önsözünde “Türkiye’de spor ve turizmin dinamik alt yapısının oluşturulmasında spor
turizmi ile ilgili yapılacak çalışmaların ve bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirmelerin,
uygulamaların spor turizminin gelişimindeki önemi
büyüktür” olarak ifade etmiştir. Bu yayının hazırlanmasındaki temel faktörün spor ve turizm alanında yeterli yayınların olmadığını yazar ayrıca
belirtmiştir.
Birinci bölümün içeriğinde yer alan “Spor Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altında “spor kavramı”,
“sporun tarihi gelişimi”, “sporun amacı ve önemi,”
“spor ile ilgili kuruluşlar ve sporun etkileri başlıkları” altında alanyazından bilgiler verilmiştir. Bu
kısım için yapılacak değerlendirmelerin başında,
metin içinde kaynakça gösterilmemiş olmasının
hangi tanımın veya alıntının nerden yapıldığını
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öğrenmeyi engellemesi gelmektedir. Tarihsel süreçte spor dalları için verilen 1900’lü yıllar çok eski bir tarih olarak kalmış görünüyor, daha yakın
tarihlere kadar bir süreç olabilir. Kuruluşlara verilen örnekler içinde yalnızca üç federasyondan
bahsedilmiştir. Turizm ile ilgili diğer spor federasyonlarına da atıf yapılabilir. Bu bölümde verilen kuruluşların tanıtımının yapılmasının yanı
sıra örneklerle spor ve turizm ile olan ilişkileri
okuyucuya sunulabilir. Bu bölümün kaynakça
kısmında spor turizmi ile ilgili güncel kaynaklara daha fazla yer verilebilir. Bu bölümün spor
ve turizm ile olan ilişkisini ortaya koyan ve sonuç
paragrafı olabilecek bir bölüm eklenebilir.
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İkinci bölümün içeriğinde “Turizm ile İlgili Temel
Kavramlar” başlığı altında alanyazından detaylı
bilgiler verilmiştir. Turizm kavramı açıklanmış
ve turizm türleri, insanları turizme yönelten faktörler ve turizmle ilgili kuruluşlar ve turizmin etkileri çok yönlü olarak okuyucuya sunulmuştur.
Bu bölüm için kritik yapılacak unsur, yine yazarın metin içinde alıntıların yapıldığı kaynakların
verilmemesidir.
Üçüncü bölümün içeriğinde “Spor Turizmi” başlığı altında kavramların açıklanmasına, spor turizmi ile ilgili birçok yöne değinilmiştir. Spor turizmi türleri, spor turizminin etkileri ve sınıflandırılması ile ilgili detaylı bilgiler sunulmuştur.
Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de
metin içinde alıntıların yapıldığı kaynaklar gösterilmemiştir. Bu bölümün içeriğinde “Kış Sporları Turizmi” ana başlığı altında “Buz Pateni” ve
“Buz Hokeyi” alt başlıklarında turizm ile ilgili etkinliklere veya süreçlere değil bu branşların kısa
tanıtımına yer verilmiştir. Bu bölüm altında bu
branşların ülkemizde gerçekleştirilen etkinliklerinin spor turizmi ile ilgili olan yönleri verilebilirdi. Ayrıca bu başlıklar altında yer alan bilgiler 2010 yılına kadar verilmiş durumdadır. Oysa kitabın basım tarihi olan 2018 yılı göz önüne
alındığında spor turizmini etkileyen birçok yeni
branş eklenebilirdi.
Dördüncü bölümde “Dünyada ve Türkiye’de Düzenlenen Uluslararası Spor Organizasyonları” baş-

lığı altında uluslararası spor organizasyonları,
dünyada ve Türkiye’de düzenlenen spor organizasyonları ile ilgili istatistiki bilgiler verilmiştir. Bu bölümde yer alan bazı tablolarda bilgiler,
2018 yılını kapsayacak şekilde verilmişken bazı
tablolarda alanyazında bilgi bulunmasına rağmen 2012 yılına kadar verilmiştir. Bu bölümde
yer alan Türkiye’de düzenlenen spor organizasyonları ile ilgili tabloda yer alan bilgiler, kısıtlı
kalmış; 1994-2017 yılları arasında yer alan organizasyon bilgileri içinde alanyazında birçok farklı organizasyon mevcut iken tabloda yer verilmemiştir.
Sonuç olarak kitap, birçok yönü ile spor ve turizm başlığı altında alanyazına bilgiler sunmaktadır. Bölüm başlıkları altında yukarıda sunulan
kritiklerde göze çarpan husus, alıntıların metin
içinde gösterilmemesi, tabloların, şekillerin ve resimlerin kaynaklarının belirtilmemesidir. Ayrıca
bazı bilgilerin alanyazında yakın tarihe kadar istatistikleri mevcut iken yazar tarafından daha eski alanyazın bilgileri kullanılmıştır. Kitabın tüm
bölümlerinin sonunda bir sonuç ve değerlendirme kısmı ile yazar, okuyucuya somut ve öneriler
içeren toparlayıcı bir bölüm ekleyebilirdi.
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