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Turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonlarda sosyo-ekonomik açıdan olumlu ve olumsuz
birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler bölge insanının turizme bakış açısının
şekillenmesine etki etki etmektedir. Özellikle de bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin turizme
yönelik algılarını etkilemektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Sakarya ilinin Karasu ilçesinde
yaşayan ve faaliyet alanlarına göre farklılık gösteren KOBİ’lere sahip girişimcilerin görüşleri
doğrultusunda turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin turizm algıları üzerindeki etkisinin tespit
edilmesidir. Bu amacın gerçekleşmesi için, Sakarya ili Karasu ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na
2019 yılında kayıtlı olan 2550 KOBİ sahibi üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırma örneklemini,
kolayda örnekleme tekniğiyle belirlenen ve yüz yüze anket yöntemiyle verilerin toplandığı 384
girişimci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında öncelikle
açıklayıcı faktör analizi ardından korelasyon, basit doğrusal regresyon, T-testi ve ANOVA analizleri
yapılarak girişimcilerin görüşleri doğrultusunda turizmin sosyo-ekonomik etkileri ve turizm algısının
girişimcilerin demografik değişkenlerine göre farklılıkları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına ilişkin
yapılan analizler neticesinde, turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin destinasyonda faaliyet gösteren
girişimcilerin ekonomik algılarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca girişimcilerin
turizmin sosyo-ekonomik etkilerine ve turizm algısına ilişkin görüşleri bazı demografik özelliklerine
göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.
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There are a number of positive and negative developments in terms of socio-economic aspects in the
destinations where tourism activities take place. These developments affect the shaping of the people
of the region's perspective on tourism. In particular, it affects the perceptions of entrepreneurs
operating in the region towards tourism. In this context, the purpose of the research is to determine
the effect of socio-economic effects of tourism on tourism perceptions in line with the opinions of
entrepreneurs who live in Karasu district of Sakarya province and have SMEs that differ according to
their field of activity. In order to achieve this goal, a research was carried out on 2550 SME owners
who are registered in the Chamber of Tradesmen and Craftsmen in 2019 in the Karasu district of
Sakarya province. The research sample consists of 384 entrepreneurs who are determined by the
convenience sampling technique and whose data are collected by face-to-face survey method. Within
the scope of validity and reliability analysis of the scale, firstly, explanatory factor analysis followed
by correlation, simple linear regression, T-test and ANOVA analyzes were performed, and the socioeconomic effects of tourism and the differences in tourism perception according to the demographic
variables of entrepreneurs were examined in line with the opinions of entrepreneurs. As a result of the
analysis of the research results, it is seen that the socio-economic effects of tourism positively affect
the economic perceptions of entrepreneurs operating in the destination. In addition, entrepreneurs'
views on the socio-economic effects of tourism and tourism perception differ significantly according
to some demographic characteristics.
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