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Taşıma kapasitesi; turizmde mekan gelişimi planlamasının rasyonel bir bileşimidir ve
herhangi bir bölgede sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için önemli kriterlerden birisidir.
Bunlardan birisi olan sosyal taşıma kapasitesi; turistlere karşı bölge halkının hoşgörü
düzeyindeki sınır olarak tanımlanabilir. Turizmin gelişimini engellemeden sürüdürülebilir
olarak eylem ve politikaların oluşturulması gerekmektedir. Böylece aşırı turizmden
etkilenen destinasyonların etkin yönetilmesi ile birlikte, aşırı turizmden etkilenebilecek
potansiyel destinasyonların da önlem alması sağlanabilecektir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
aşırı kalabalıklığı; göç, hemşerilerin tekrar ziyaretleri ve gurbetçilerin belli dönemlerde
çeşitli amaçlarla bölgeye gelmeleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra yerli ve
yabancı ziyaretçilerin bölgeye turistik amaçlı veya farklı amaçlarla gerçekleştirdikleri
ziyaretler de aşırı kalabalığın ortaya çıkmasındaki diğer önemli unsurları teşkil etmektedir.
Çalışmanın temel amacı; aşırı turist kabulünün Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sosyal taşıma
kapasitesine etkilerini nüfus ve ziyaretçi sayıları bakımından ortaya koyarak aşırı turizm
kavramını, sosyal taşıma kapasitesi kavramını ve aşırı turizmin sosyal etkilerinin mevcut
durumunu kavramsal çerçevede incelemektir. Ayrıca çalışmanın sonunda aşırı turizmin
özellikle sosyal boyuttaki etkilerinin yönetilmesine yönelik öneriler de sunulmuştur.
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The aim of this study is to determine the relationship between the personality traits of the
Carrying capacity is a rational combination of space development planning in tourism and
is one of the important criteria for the development of sustainable tourism in any region.
Social carrying capacity, which is one of these, can be defined as the limit of the tolerance
level of the people of the region towards tourists. Sustainable actions and policies should
be established without hindering the development of tourism. Thus, along with the effective
management of destinations affected by excessive tourism, it will be possible to take
precautions for potential destinations that may be affected by excessive tourism.
Overcrowding of the Eastern Black Sea Region; Immigration occurs with the repeat visits
of fellow countrymen and the arrival of expatriates for various purposes in certain periods.
In addition, the visits of local and foreign visitors to the region for touristic or other
purposes constitute other important factors in the emergence of overcrowding. The main
purpose of the study is; To reveal the effects of excessive tourist acceptance on the social
carrying capacity of the Eastern Black Sea Region in terms of population and visitor
numbers and to examine the concept of excessive tourism, the concept of social carrying
capacity and the current situation of the social effects of excessive tourism in a conceptual
framework. In addition, suggestions for managing the effects of extreme tourism, especially
in the social dimension, were presented at the end of the study.
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