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Bu çalışma, Diyarbakır ilinde ikamet eden yerel halkın turizme bakış açısını belirlemeyi
amaçladı. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 320 anket gerçekleştirildi. Anketler,
demografik sorular ve 5’li Likert yöntemine dayanan ifadelerden oluşturuldu ve 2016 yılı
Nisan-Mayıs aylarında Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi.
Sosyal Değişim Kuramı çerçevesinde bulgulara ulaşıldı. Turizm faaliyetlerinin yerel halk
üzerindeki etkileri ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olarak sınıflandırılarak faktör
analizi yapıldı. Genel olarak, yerel halkın turizm algısının olumlu yönde olduğu belirlendi.
Yerel halkın kimi kişisel özellikleriyle turizmin yaratmış olduğu etkilerin birbiriyle ilişkili
olduğu belirlendi. Ekonomik faktörler boyutu ile eğitim, medeni durum, meslek, tatil
deneyimi, turizme genel bakış açısı ve yaş; çevresel faktörler boyutu ile cinsiyet, gelir,
aidiyet, turizme genel bakış açısı; sosyo-kültürel faktörler boyutu ile ikamet yeri, eğitim
ve medeni durum, meslek, tatile deneyimi, turizme genel bakış ve yaş değişkenleri
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşıldı. Sonraki
araştırmalara yerli-yabancı ziyaretçi ve paydaşların dâhil edilmesi yapılacak turizm
gelişim planlarının başarısı açısından önerildi.
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Abstract
This study aimed to determine the residents’ perception of Diyarbakir. By using
convenience sampling method, 320 questionnaires were conducted. Questionaries consist
of demographic questions and statements based on the 5 points Likert. They were
conducted at Bağlar, Kayapınar, Yenişehir and Sur in April-May 2016. Findings were
reached within the framework of Social Exchange Theory. Factor analysis was carried out
by classifying them into economic, social, cultural and environmental aspects. Generally,
residents’ perception of tourism is positive. There are relationship between personal
characteristics of residents and impact of tourism. Dimension of economic factors include
education, marital status, occupation, vacation experience, age and general perception of
tourism; environmental factors include gender, income, place attachment, general
perception of tourism; socio-cultural factors consist of place of residence, education and
marital status, occupation, vacation experience and age, were determined to be
statistically significant. Subsequent research has been proposed in terms of the success of
tourism development plans to include domestic and foreign visitors and stakeholders.
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