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Sürekliliği açısından çevre ile çok yakından ilgili olan turizm, genel olarak kaynakların pazarlanması
sırasında kısa vadeli yararlar peşinde koşmakta ve hammaddesi olan bu kaynaklara ekonomik, sosyal
ve fiziksel zararlar verebilmektedir (Aslan ve Aktaş, 1994: 43). Bundan dolayı iyi analiz edilmeyen
turizm faaliyetleri; doğal çevrenin bozulması, hava, su, toprak kirlenmesi, kültürel değerlerin
istenmeyen yönde değişmesi, kötü alışkanlıkların artması, trafik sorunları ve tarım alanlarının yok
olması gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Olalı ve Timur, 1988: 364–365). Bu gibi
olumsuz sonuçların engellenmesi ve turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizme kaynaklık
eden değerlerin korunması, geliştirilmesi ve turistik çekiciliğin sürekliliğinin sağlanması
gerekmektedir (Priestley vd., 1996: 9). Turistik destinasyonların korunarak gelecek kuşaklara
aktarılabilmesi için izlenecek önemli adımlardan bir tanesi de sürdürülebilirlik kapsamında ele alınan
taşıma kapasitesi kavramıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı taşıma kapasitesi türlerinden biri olan
sosyal taşıma kapasitesini ele alarak Nevşehir’de yaşayan halkın algılarını ortaya çıkarmaktır. Yerel
halkın sosyal taşıma kapasitesi algılarının demografik özelliklere anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek araştırmamızın alt amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, yerel
halkın toplam nüfusu oluşturmaktadır. Çalışmanın hipotezlerinin test edilmesi amacıyla yapılan alan
araştırmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve yerel halktan 393 kişiye anket yoluyla
ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları frekans, yüzde, standart sapma, t testi, One-Way ANOVA, analizleri
ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgularda, Nevşehir’in sosyal taşıma kapasitesinin
aşılmadığı, yerel halkın turizmin gelişmesiyle beraber olumlu düşünceler içinde olduğu belirlenmiştir.
Ortaya çıkan sonuçların olumlu olmasının Nevşehir turizminin sürdürülebilirliğine olumlu bir katkıda
bulunacağı düşünülmektedir.
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Tourism, which uses nature as a resource and is closely related to the environment, has some effects
on economic, social and physical factors. Because the consumers in the tourism sector have to go
where the product is, unlike the consumers in other sectors (Aslan ve Aktaş, 1994: 43). Therefore,
tourism activities that are not analyzed well will damage the natural environment, result in air, water,
and soil pollution, lead cultural values to change in an undesiredway and increase bad habits, traffic
problems and destruction of agricultural areas (Olalı ve Timur, 1988: 364-365). In order to prevent
such negative consequences and ensure the sustainability of tourism, it is necessary to protect,
develop and sustain the values leading tourism, and to ensure the continuity of touristic attraction
(Priestley vd., 1996: 9). In short, one of the important steps to be taken to protect the touristic
destinations and transfer them to the next generations is to determine their carrying capacities. In this
context, the aim of the research is to reveal the perceptions of the local people living in Nevşehir in
relation to their social carrying capacity. Determining whether the perception of social carrying
capacity of the local people varies according to their demographic characteristics is the sub-goal of
our research. The population of there search is the total of population. In order to test the hypotheses
of the study, quantitative research method was used in the field research and 393 people were reached
from local people Research results were evaluate dusing Frequency, percentage, standard deviation,
t test, One-Way ANOVA, analyzes were used in the study. The findings showed that the social
carrying capacity of Nevşehir was not exceeded and the local people had positive thoughts with the
development of tourism. It is thought that the findings will contribute positively to the sustainability
of Nevşehir tourism.
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