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Abstract 

Farm tourism, which is generally considered as rural tourism in Turkey, has 
developed as an alternative approach to mass tourism. Farm tourism is 
intertwined with ecotourism, agro tourism and rural tourism. The decisive 
feature from agro and rural tourism, however, is that it provides 
accommodation in farmhouses and enables the experience of the farm order. 
In this context, this study was carried out within the scope of Kastamonu 
Central District and Daday District, which are rich in terms of rural tourism 
activities. In the study, SWOT analysis was carried out to highlight the 
strengths and potentials of the farm tourism enterprises in the region and to 
present suggestions by showing weaknesses and problems. According to the 
analysis, the geographical features of the area, undisturbed natural 
environment, existing enterprises and rich local cuisine are the main 
strengths. On the other hand, lack of adequate promotion and marketing, 
lack of qualified labor force and weak transportation infrastructure 
constitute the main weaknesses. The entity of the existing farms and the 
university in the city and the presence of the tourism faculty are the most 
important opportunities. Nevertheless, unconscious of locals and the short 
season with current activities considered threat to farm tourism. 
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Özet 

Ülkemizde genellikle kırsal turizm kapsamında ele alınan çiftlik turizmi, kitle 
turizmine alternatif bir yaklaşım olarak gelişmiştir. Ancak diğer turizm 
çeşitleri ile karşılaştırıldığında belirleyici özelliği, çiftlik evlerinde konaklama 
imkanı sunması ve çiftlik düzeninin ortaya koyduğu deneyimlere imkan 
sağlamasıdır. Bu bağlamda çalışma, kırsal turizm aktiviteleri açısından 
zengin olan Kastamonu İli Merkez İlçe ve Daday İlçesi kapsamında ele 
alınmıştır. Çalışmada, bölgede bulunan çiftlik turizm işletmelerinin güçlü 
yönlerinin ve potansiyellerinin ön plana çıkartılması, zayıf yönlerinin ve 
sorunlarının ortaya konularak öneriler getirilmesi amacıyla SWOT analizi 
yapılmıştır. Yapılan analize göre, bölgenin coğrafi özellikleri, bozulmamış 
doğal çevresi ve yörenin zengin yerel mutfağı temel güçlü yönlerini 
oluşturmaktadır. Öte yandan, çiftlik turizmi bağlamında tanıtım ve 
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 pazarlama eksikliği, yeterli nitelikli işgücünün bölgede yer almaması ve 
ulaşım altyapısının zayıf olması başlıca zayıf yönleri olarak tespit edilmiştir. 
Şehrin çiftlikler açısından zengin bir yapıya sahip olması, üniversitenin ve 
turizm fakültesinin varlığı çiftlik turizmi açısından en önemli fırsatlardır. 
Bununla birlikte, yöre halkının bilinçsiz olması ve mevcut faaliyetler göz 
önüne alındığında sezonun kısa olması çiftlik turizmine karşı ana tehdit 
unsurlarıdır. 
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1. Giriş 

Sanayileşme sürecinde nüfus artışıyla orantılı olarak kentlerin büyümesiyle 
kentsel alanlar (Kalaycı, Bulan ve Ayan, 2015), insanlara sunduğu imkanlar 
neticesinde çekim merkezi konumuna gelmiştir. Ancak günümüzde artan 
popülasyona bağlı olarak ortaya çıkan problemler, yaşam kalitesinin düşmesine ve 
insan-doğa ilişkisi ekseninde kırsal alanlara dönüş sorunsalının gündeme 
taşınmasına sebep olmuştur(Belkayalı ve Ayan, 2017). Bu bağlamda, insanların 
turizm faaliyeti talepleri de insanın tüketim odaklı yaşam sürdüğü kentin ulaşım, 
su, hayat pahalılığı, işsizlik, güvenlik, stres vb. sorunlarından uzakta, temiz ve 
sağlıklı nitelikteki hava, su ve gıdaya erişebileceği turizm çeşitleri yönünde değişim 
göstermektedir. Bu durum sonucunda kentsel nitelik taşımayan alanların farklı 
anlamlar kazanmasını sağlamıştır (Yenigül, 2016).  

Kentsel nitelik taşımayan kırsal alanlarda nüfus yaşlanmış ve genç nüfus 
azalmıştır. Birçok küçük kasaba ve köyler canlılığı korumak yaşamına devam 
edebilmek için mücadele etmektedir (OECD,1994). Tüm dünyada yaşanan bu 
sorunsala yerel, bölgesel ve merkezi devlet kurumları değişik müdahalelerde 
bulunmaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda özellikle Biraz daha erişilebilir kırsal 
bölgelere, kentli yaşamdan bunalan insanların meraklıyla birlikte ülkesel 
politikalar geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

Doğa ve manzaranın korunması, tarihi binaların yaşama katılması ve "geleneksel" 
yaşamın desteklenmesi ile birlikte turizmi dört mevsime yaymak ve bütün yıl 
turizm gelirlerinden yararlanmak hedefiyle gelişen kitle turizmine alternatif olarak 
yaygınlaşan turizm modelleri (Aslaner ve Erol, 2017)  ile köye geri dönüş 
tartışmalarının kesişiminde “çiftlik turizmi” olgusu karşımıza çıkmaktadır. Çiftlik 
turizmi arzında pek çok ülkede artış görülmeye başlamış ve araştırmalarda da bir 
olgu olarak tartışılmaya başlamıştır (Sharpley ve Vass, 2006). 

Çiftlik turizmi, ekoturizm, agro turizm ve kırsal turizm kavramları ile oldukça 
ilişkilidir. Ancak diğer turizm çeşitleri ile karşılaştırıldığında belirleyici özelliği, 
çiftlik evlerinde konaklama olanağı sunması ve çiftlik düzeninin ortaya koyduğu 
deneyimlere imkan sağlamasıdır. Çiftlik turizmine katılan turistin amacı, yaşadığı 
ortamdan farklı olan çiftlik ortamında belirli bir süre çiftlik hayatını sürdürür. 
Turist, belirli bir süre çiftçi gibi doğal ortamı yaşar (Özgüç,1998; Uygur ve Akdu, 
2009). 

Avrupa’da çiftlik turizminde yol almış birçok ülke (Fransa, Avusturya, İtalya, 
Almanya, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, İskandinav 
ülkeleri vd.) bulunmaktadır. Avrupa’da uzun yıllardan beri geleneksel biçimde iç 
turizm hareketi olarak sürdürülen bu turizm şekli, kır ve kent yaşamını 
buluşturma görevini üstlenmiştir (Soykan, 2000). 
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Araştırma, sınırlarında pek çok çiftlik işletmesinin bulunduğu Kastamonu 
örneğinde gerçekleştirilmiştir. Doğal ve kültürel zenginliklere sahip olan 
Kastamonu,  ormanlık alanları, yaylaları, yöresel ürünleri ve mesire yerleri ile 
turizm potansiyeli bakımından Karadeniz Bölgesi’nde önemli bir yere sahiptir 
(Keleş ve Akbaş, 2017). Kastamonu turizm çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu bir il 
olup, çalışmada çiftlik turizmi kapsamında değerlendirilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Çalışma, Kastamonu il sınırlarında yer alan çiftlik işletmelerinde yürütülmüştür. 
Çiftlik turizmi bağlamında ele alındığında, büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak 
isteyenlerin ziyaret edebileceği, panoramik peyzajı, topoğrafik çeşitliliği, devam 
eden geleneksel yaşamı ve zengin yöresel ürünleriyle önemli bir potansiyel bölge 
konumundadır (Öztürk ve Ayan, 2016). Bu potansiyeller ve coğrafi özellikler ilde 
bulunan çiftlik işletmelerinin aynı bölgede yer seçmesine neden olmuştur. Çalışma, 
Kastamonu ilinde bulunan çiftlik turizmi öğelerini içeren 6 işletme üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışmaya konu olan çiftliklerin konumu 

 

Çalışmada kent merkezine yakın konumda yer alan ve Daday aksı üzerinde 
konumlanan 6 çiftlik ele alınmıştır. Seçilen çiftliklerden 4’ü (İksir Resort Town, 
Barış Atlı Turizm Merkezi, Çömlekçiler Atlı Turizm ve Emirbey Atlı Turizm) Daday 
İlçesi sınırlarında, diğer 2’si ise (Gölköy Yaşam Resort ve Şadıbey Çiftliği) Merkez 
İlçededir. 

İncelenen çiftliklerde yerel malzeme seçiminin olduğu, ahşap odaklı yapı 
malzemesinin yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. 60 odada 120 yatak ile en 
fazla kapasiteye sahip tesis İksir Resort Town, 6 odası ile 15 kişilik kapasiteye 
sahip olan tesis ise Şadıbey Çiftliğidir. 
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Şekil 2. Araştırılan çiftlik işletmeleri 
 

Gölköy Yaşam Resort Şadıbey Çiftliği 

 

 

İksir Resort Town Barış Atlı Turizm Merkezi 

 

 

Çömlekçiler Atlı Turizm Emirbey Atlı Turizm 

 

 

Çalışmada değerlendirilen çiftliklerin sahip oldukları özellikler Tablo 1’de 
verilmiştir.   Seçilen çiftliklerden 4’ü (Gölköy Yaşam Resort, Şadıbey Çiftliği, İksir 
Resort Town ve Barış Atlı Turizm Merkezi,) turizm işletme belgeli, diğer 2’si ise 
(Çömlekçiler Atlı Turizm ve Emirbey Atlı turizm) yerel yönetim belgelidir.  

Çalışmada öncelikle literatür araştırması sonucu çiftlik turizminin kapsamı ve ilgili 
yaklaşımlar incelenmiştir. Ardından, çalışmanın ana materyalini oluşturan 
çiftliklerin genel yapısı ve özellikleri ortaya konmuştur. Ele alınan çiftliklerin, 
turizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla SWOT analizi yapılmıştır. SWOT, 
İngilizce sözcüklerden Strengths (Üstünlükler), Weaknesses (Zayıflıklar), 
Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden 
üretilmiş bir kısaltmadır (Ülgen ve Mirze, Karadeniz vd., 2007). 
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Tablo 1. Çalışmada ele alınan işletmelerin özellikleri  

No Tesisin Adı Durumu 
Yapı 

Malzemesi 
İlçesi Niteliği 

Oda 
Sayısı 

Yatak 
Sayısı 

1 
Gölköy 
Yaşam 
Resort 

Turizm 
İşletme 
Belgeli 

Ahşap, Taş, 
Betonarme 

Merkez 3 Yıldızlı 20 40 

2 
Şadıbey 
Çiftliği 

Turizm 
İşletme 
Belgeli  

Ahşap Merkez Özel Tesis 6 15 

3 
İksir Resort 

Town  

Turizm 
İşletme 
Belgeli  

Ahşap, 
Betonarme 

Daday Özel Tesis 60 120 

4 
Barış Atlı 
Turizm 
Merkezi 

Turizm 
İşletme 
Belgeli 

Ahşap, 
Betonarme 

Daday Pansiyon 10  20  

5 
Çömlekçiler 
Atlı Turizm  

Yerel 
Yönetim 
Belgeli 

Ahşap Daday Otel 24 70 

6 
Emirbey 

Atlı Turizm 

Yerel 
Yönetim 
Belgeli 

Ahşap Daday Otel 11 28 

(Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

SWOT, özellikle sektörel bazda yapılacak planlamalarda durum analizi yapmak için 
kullanılan bir yöntemdir. Turizm sektöründe yapılan SWOT analizinin, genelde 
bölge veya ülke ölçeğinde sektörün sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve 
tehditlerinin belirlenmesine yönelik olarak yapıldığı görülmektedir. Avcıkurt vd. 
(2003) turizm sektörü kapsamında SWOT analiz tekniğini kullanarak Türkiye’yi 
araştırmıştır (Karadeniz vd., 2007). Benzer şekilde mikro ölçekte turizm 
potansiyelini değerlendirebilmek adına SWOT analizi tekniği sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

3. Bulgular 

Araştırılan çiftlik işletmelerinin aktiviteler açısından farklı kapsamları olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo2). Çitlik turizminde tesisisin sahip olması gereken 
olanaklara ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bayer (1992), çiftliklerde, 
değişik tarım ürünlerinin üretimi, değerlendirmesi, pazarlanması, taze gıda 
maddelerinin turistlere sunulması, geceleme ve yeme-içme imkanlarının basit 
tesislerde sağlanması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Opperman (1997) 
tarafından Almanya’da yapılan çalışmaya göre turistler için en önemli unsur doğal 
manzaradır. Coombera ve Limb (2004)’e göre ise çiftlik turizmi aşağıdaki 
faaliyetleri içermelidir (Uygur ve Akdu, 2009): 

• Konaklama, 
• Çiftlik ziyaretçileri merkezi, galeriler ve müzeler, 
• Ürünlerin ve elişi ürünlerin satışı için çiftlik dükkanları, 
• Rehberli yürüyüşler, 
• Eğitimsel ziyaretler, 
• Meyve toplama, ata binme, balık tutma gibi çiftlik aktiviteleri, 
• Yiyecek ve içecek pazarı. 
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Çalışmaya konu olan işletmelerden Barış Atlı Turizm Merkezi, Çömlekçiler Atlı 
Turizm ve Emirbey Atlı Turizm tesisleri başta binicilik olmak üzere konaklama, 
yeme içme ve doğa yürüyüşü aktiviteleriyle öne çıkmaktadır. Şadibey Çiftliği 
hamam ve tenis aktivitesi ile bunlardan farklılaşmaktadır. Gölköy Yaşam Resort, 
bunlara ek olarak voleybol, basketbol, yüzme, mini futbol gibi spor aktivelerini 
sunmaktadır. 

Araştırılan tüm işletmeler çiftlik konseptine sahiptir. Ancak İksir Resort Town 
tarlada ürün ekim ve toplama, süt sağımı ile elde edilen ürünlerden yoğurt, reçel, 
aromatik yağ, şurup, peynir, ekmek gibi ürünlerin hazırlanması süreçlerinin her 
aşamasına aktif olarak katılım imkanı sağlamaktadır. Böylece ziyaretçileri çiftlik 
yaşantısına dahil etmektedir. 

Tablo 2. Çalışmada ele alınan işletmelerde yer alan aktiviteler 

Aktiviteler 
Gölköy 
Yaşam 
Resort 

Şadıbey 
Çiftliği 

İksir 
Resort 
Town  

Barış 
Atlı 
Turizm 
Merkezi 

Çömlekçiler 
Atlı Turizm 

Emirbey 
Atlı 
Turizm 

Konaklama             

Yeme-İçme             

Yüzme        

Binicilik             

Hamam        

Tenis          

Doğa Yürüyüşü             

Bisikleti Turları        

Motosiklet/ATV         

Mini Futbol        

Voleybol/Basketbol         

Dağcılık        

Avcılık/Balıkçılık         

Bilardo        

Tarla ekimi        

Süt sağma        

Ürün toplama        

Traktör kullanımı        

Dokuma        

Mutfak işleri        

Yerel ürün üretimi        

Çalışmada Kastamonu İlinde seçilen alanların çiftlik turizm potansiyelinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Merkez İlçe ve Daday İlçesi 
çiftlik turizminin “SWOT” (güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler) analizi yapılmıştır. 
Yapılan analiz çalışması, konu ile ilgili kaynakların taranması yöntemi ve uzman 
görüşlerine dayanmaktadır. Yapılan SWOT analizi sonucunda, alanın güçlü ve zayıf 
yönleri ile fırsatları ve tehdit unsurları tespit edilmiştir. 
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Tablo 3. SWOT Analizi 

Güçlü Yönler (Strenghts) 
İlçede mevcut çiftlik işletmelerinin varlığı 
İlçede turizm fakültesinin ve üniversitenin 
varlığı 
Coğrafi özellikleri açısından sahip olduğu 
çekim merkezleri 
Halkın misafirperver yapısı 
Yörenin zengin yerel mutfağı 
Bölgede kirletici sanayi bulunmaması 

 

Zayıf Yönler (Weaknesses) 
Çiftlik yaşamının getirdiği deneyimlerden 
yararlanmadaki eksiklik 
Nitelikli işgücü eksikliği 
Engebeli arazi yapısı nedeniyle çevre illerle 
olan bağlantının zayıf olması 
Sivil toplum kuruluşlarının süreçte aktif 
olmaması 
Turizm sezonunun kısa olması 
Tanıtım ve teşviklerin yetersizliği 
Mevcut tur güzergahlarına entegre 
edilmemesi 

Fırsatlar (Opportunities) 
Zengin bitki örtüsüne, orman alanlarına 
ve doğal güzelliklere sahip olması 
Çiftliklerin il ve ilçe merkezlerine göre 
konumu 
İlde havalimanı bulunması 
Devam eden ulaşım bağlantısı projeleri 
Ülke genelinde alternatif turizm arayışları 
İstiklal yolunun bölge yakınından geçmesi 

Tehditler (Threats) 
•Yöre halkının turizm konusunda bilgi ve 
algısının yeterince gelişmemiş olması 
•Daday İlçesinin çarpık kent gelişimi 
•Kentin turistik imajının zayıflığı 
•Mevcut aktiviteler ile alanın turizm 
sezonunun kısa olması 
•Ülke genelinde ulaşım maliyetlerinin 
yüksek olması 

4. Sonuç 

Araştırmada, Kastamonu İlinde seçilen alanların çiftlik turizm potansiyelinin 
belirlenmesi amacıyla SWOT analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ilçede 
mevcut çiftlik işletmelerinin bulunması turizm açısından en güçlü yön olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  Bunun yanında, turizm fakültesinin ve turizm odaklı 
çalışmalarını yürüten üniversitenin bulunması, turizmin araştırılıp gelişmesine, 
böylece potansiyelin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Yörenin mevcut 
zengin mutfağı, halkın misafirperver yapısı gibi yerel unsurlar, çiftlik turizmi 
açısından diğer önemli güçlü yönlerdir. Alanın coğrafi özellikleri ve bölgede 
kirletici sanayi bulunmaması doğal güzellikler açısından alanı öne çıkarmaktadır. 

SWOT analizi sonuçları değerlendirildiğinde, alanın tanıtım, nitelikli iş gücü vb. 
zayıf yönlerinin güçlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda sivil toplum 
kuruluşlarının aktif rol alması ve mevcut tur güzergahlarına bütünleşme yapılması 
ile zayıf yönlerin güçlendirilebileceği tartışılabilir. 

Zengin bitki örtüsüne, orman alanlarına ve doğal güzelliklere sahip olması, ilde 
havalimanının bulunması ve karayolu bağlantı projeleri ile ulaşımın güçlenmekte 
olması, bunun yanında Kastamonu’ya gelen ziyaretçilerin çalışmada ele alınan 
çiftliklere yakın konumda olması alanları daha erişilebilir konuma getirmektedir. 
Bu durum başlıca fırsatlardandır. Ancak bazı tehditleri de fırsata çevirebilmek için 
özellikle teşvikler yardımıyla turizm bilincinin sağlanması ve altyapının 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Böylece alanın turizm imajı yaratma noktasında 
bir hamle gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Kastamonu Doğa Turizmi Master Planı’nda da yer verildiği gibi; turizm 
faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir olması için sürecin geniş kapsamlı, 
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dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlanması, etkin yönetimi ve izlenmesi 
gereklidir (Keleş ve Akbaş, 2017).  

Çiftlik turizminin en temel çıkış noktası olan turistin çiftlik yaşantısında ürünlerin 
hazırlanması süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılımı ve deneyimleme 
olanağı, araştırmaya dahil edilen Kastamonu’nun başlıca çiftlik işletmelerinden 
yalnızca birinde bulunmaktadır. Çiftlikte turistin, belirli bir süre boyunca tıpkı bir 
çiftçi gibi doğal ortamda zaman geçirebilmesi çiftlik turizminin canlandırılmasında 
önemli bir yere sahiptir. 
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