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ÖZ
Araştırmanın amacı, Türkiye’nin ikinci büyük dağı olmasına rağmen kış
turizminden yeteri faydayı sağlayamayan Cilo Dağı’nda kış turizmini
gerçekleştirememe sebeplerinin yerel halkın bakış açısıyla incelenmesidir. Bununla
birlikte bölgenin kış turizmine açılabilmesi için gereksinimlerin neler olduğu,
bölgede kış turizm faaliyetleri gerçekleşirse bölgeye sağlayabileceği olumlu ve
olumsuz etkiler araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu, Aksu (2003)’nun
çalışmasından faydalanılarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Cilo Dağı’nın
hinterlandını oluşturan Hakkâri ve Van illerinde yaşayan yerli halka anket
uygulanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile
analize tabi tutulmuştur. Bölgede kış turizminin gelişememesinin en önemli
sebeplerinin tanıtım eksikliği, ulaşım ve güvenlik problemlerinden kaynaklandığı
ortaya çıkmıştır.
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The aim of the research is to examine the reasons for not realizing winter tourism
on Cilo Mountain, which is the second largest mountain in Turkey, but which does
not provide enough benefit from winter tourism. However, what are the
requirements for opening the region to winter tourism are investigated in terms of
the positive and negative effects that the region can create on the region if winter
tourism activities are realized. In the research, questionnaire method was used as
data collection method. The questionnaire used in the research was prepared by
taking the work of Aksu (2003). In this context, the data were obtained by applying
a questionnaire to the local people living in Hakkari and Van provinces which
constitute the hinterland of Cilo Mountain. The data were analyzed with the
statistical package program. The most important reasons for the lack of winter
tourism development in the region are due to lack of promotion, transportation and
security problems.

