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Öz
Kış turizmi özellikle 1960’lardan itibaren hem arz hem de talep açısından hızlı bir gelişim kaydetmiştir.
Ancak güncel raporlar, kış turizmi pazarının büyüme hızının son 15 yıldır yavaşladığını, insanların kış
sporlarına katılma hızının düştüğünü göstermektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, kış turizmi
pazarının önemli bölümünü oluşturan gençlerin kış sporlarına katılım kısıtlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmış ve 457 kişiden
oluşan bir örnekleme ulaşılmıştır. Elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler, açımlayıcı faktör analizi,
T-testi, ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenmiştir. Bulgulara göre, gençler için
kış sporlarına katılımda en önemli kısıt, maddi yetersizliktir. Ardından sırasıyla; partner eksikliği, cazip
gelmeme, korku-tehlike ve sosyal kaygı gelmektedir. Farklı gelir, cinsiyet ve rekreasyonel tercih
gruplarında bulunan gençler arasında çeşitli kısıtlar açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca
katılımcıların kış sporlarına yönelik ilgi düzeyleri üzerinde korku-tehlike ve cazip gelmeme
faktörlerinin negatif anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
Winter tourism has made a rapid development in terms of both supply and demand, especially since
the 1960s. The current reports reveal that there is a deceleration in the growth rate of winter tourism
market in last 15 years and that participation rate of people to winter sports got slower. From this
viewpoint, it is aimed to determine the winter sports participation constraints of young people who
constitute the large part of the winter tourism market. In this context, a questionnaire was applied to
Gümüşhane University students and a sample of 457 people was reached. The data were analyzed with
descriptive statistics, exploratory factor analysis, T-test, ANOVA and multiple linear regression
analysis. According to the results, most important constraint was “financial insufficiency” for the youth.
Following “financial insufficiency” related constraints, "lack of partner", "finding unattractive", "feardanger" and "social anxiety" come. Significant differences were found between people in different
income, gender, and recreational preferences groups in terms of various constraints. In addition, it is
found that factors of “fear-danger” and “finding unattractive” have significant negative effect on the
interest levels of participants for winter sports.
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