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ÖZ
Türkiye’de alternatif turizmin bir çeşidi olarak kış turizmi, yeni bir pazar fırsatı
olarak görülmeli ve geliştirilmelidir. Bu süreçte her düzeydeki kişi veya kurumun
kış turizmine destek vermesi beklenmektedir. Turizm eğitimi veren kurumlar,
turizm işletmelerine ve sektöre sağladığı insan kaynağı ile turizmin geleceğinin
şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmada kış turizminin
gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrencilerin, kış turizmine bakış açıları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
evreni, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Turizm fakültesi
turizm işletmeciliği lisans düzeyinde turizm eğitimi gören 160 öğrenciden
oluşmaktadır. Anket tekniğinin kullanıldığı araştırmada lisans düzeyinde turizm
eğitimi alan öğrencilerin kış turizmine daha çok eğlenmek, heyecan, dağcılık ve
buz pateni faaliyetleri amacı ile katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
Öğrencilerin kış turizmi bölgesinde çalışma düşünceleri görülmeye çalışılmıştır.
Öğrencilerin kış turizmine bakış açılarında aile eğitiminin etkisi ve okudukları
sınıfın etkisi ölçülmüştür. Sonucunda ise öğrencilerin kış turizmine katılımını
geliştirici öneriler getirilmiştir.
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Winter tourism as a kind of alternative tourism in Turkey is seen as a new market
opportunity and is projected to be developed. Within this period, it is expected that
any individual or establishment at every level support tourism. Establishments
offering tourism education are important foundations that might have a crucial role
in shaping the future of tourism with human resource they provide for the tourism
establishments and the sector. In this study, perspectives and perceptions of
tourism students studying for an undergraduate are analyzed with the aim of
making a contribution to the development of winter tourism. Population is
composed of 160 students who are studying at Sakarya University. In this study, in
which the questionnaire technique is used it is determined that tourism students
studying for an undergraduate perceive winter tourism as a amusement,
Excitement, mountaineering and Ice-skating activities. It was tried to measure the
students' working attitudes in the winter tourism zone. The purpose of family
education was measured in the view of winter tourism..

