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Ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler Dünya genelinde turizm faaliyetlerine katılan
kişi sayısını her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Bu sayıdaki artışın pozitif yanları olduğu
gibi negatif yanları da bulunmaktadır. Bu negatif yanlarından biri de aşırı turizm
(overtourism) olarak adlandırılan kavramdır. Bu araştırmada, son yıllarda turistler
tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir destinasyon haline gelen Eskişehir Odunpazarı Evleri
bölgesi aşırı turizm açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı ise yerel halkın aşırı
turizme yönelik algılarının kent yaşamından memnuniyetlerini ne şekilde etkilediğinin
belirlenmesidir. Araştırma kapsamında öncelikle aşırı turizm kavramının tanımı ve tarihsel
gelişimi kavramsal olarak ele alınmıştır. Araştırmanın devamında ise Eskişehir Odunpazarı
Evleri bölgesinde ikamet eden yerel halkın aşırı turizm ile ilgili algıları nicel araştırma
yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın evrenini Eskişehir
Odunpazarı Evleri bölgesinin çevresinde ikamet etmekte olan yerel halk oluşturmaktadır.
Bu kapsamda örneklem olarak belirlenen 402 katılımcıya yüz yüze anket formu
doldurtulmuştur. Toplanan veriler çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biri olan yapısal
eşitlik modellemesi aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonunda aşırı turizmin alt
boyutları olarak belirlenen çevresel, kültürel ve sosyal algıların kent yaşamından
memnuniyeti negatif yönlü olarak, ekonomik algının ise pozitif yönlü olarak etkilediği tespit
edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda karar vericilere önerilerde bulunulmuştur.
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The advances in transportation technologies enlarge the number of turists worldwide every
year. This increase in number has both positive and negative sides. The one of these negative
aspects are the overtourism. In this research, Eskisehir Odunpazarı, which has become a
destination frequently visited by tourists in recent years, has been evaluated in terms of
overtourism. This research aims to determine how the perceptions of local people towards
overtourism affect their urban life satisfaction. Firstly, the definition of overtourism and its
historical development was dealt with conceptually in this research. In the following of this
research, the perceptions of the residents in the Eskisehir Odunpazarı concerning
overtourism were measured by using the questionnaire method. The population of this
research consist of the resident around the Eskişehir Odunpazarı. In this context, face to face
questionnaire was filled out to 402 participants. The collected data were analyzed by
structural equation modeling. Results indicate that environmental, cultural and social factors
affect the urban life satisfaction negatively. On the other hand, the economic factor affect
the urban life satisfaction positively. Hence, the suggestions were made to decision-makers.
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