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ÖZ
Jeopolitik konum açısından çok önemli bir yere sahip olan Türkiye’de, son yıllarda yeni
açılan merkezlerle birlikte kış turizmi faaliyetlerine yönelik ilgi artmaktadır. Türkiye Turizm
Stratejisi 2023’te kış turizminin geliştirilmesi için iç pazara yönelik çeşitli teşvik
programlarının hazırlanacağı ifade edilmektedir. Ayrıca 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde
kış turizmine yönelik yeni faaliyet alanlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası
yarışmaların düzenlenmesi vurgulanmaktadır. Türkiye’de kayak sporu, kış turizmi açısından
en fazla rağbet gören aktivitedir. Kayakla beraber, diğer kış sporları türlerinin de
geliştirilmesi ve rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu noktadan
hareketle, kış turizminin çeşitlendirilmesinde kayak faaliyetlerinin yanında donmuş şelale
tırmanışı, buz altı dalışı ve kış yürüyüşü (winter trekking) gibi faaliyetlerin de geliştirilmesi
önem arz etmektedir. Söz konusu faaliyetlerin ön plana çıkarılması ile Sivas’ın kış turizmi
potansiyeline katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.Bu çalışmada kış mevsiminin oldukça
sert geçtiği ve kış turizmine yönelik (Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi gibi)
imkânların bulunduğu Sivas ilinde, donmuş şelale tırmanışı faaliyetinin kış turizmi
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile destinasyonu
oluşturan unsurlardan birisi olan aktiviteler kapsamında rekreatif bir faaliyet olan donmuş
şelale tırmanışının tanıtılması ve Sivas turizmine kazandırılması hedeflenmektedir.
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In Turkey, there is growing interest for winter tourism activities in recent years. Turkey's
Tourism Strategy 2023, specified that prepared to support programs for the development of
winter tourism. It also emphasizes the development of new areas of activity for winter
tourism and the regulation of national and international competitions. Skiing is the most
popular activity in terms of winter tourism in Turkey. In addition to skiing, it is important to
develop other winter sports such as ice climbing, frozen waterfall climbing and winter hiking
and to evaluate it from a recreational point of view. Therefore, it is important to develop
activities such as frozen waterfall climbing, under ice diving and winter trekking along with
skiing activities in the diversification of winter tourism. It is thought that the planning of
these activities could contribute to the potential of winter tourism in Sivas. In this study, it is
aimed to evaluate frozen waterfall climbing activity in winter tourism in Sivas province
where winter season is very hard and winter tourism opportunities (such as theYıldızdağı
Winter Sports Tourism Center) are available. In this study, it is aimed to introduce the
recreational activity of frozen waterfall climb and to gain it to Sivas tourism.
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