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Turizm destinasyonlarında sağlıklı ve sürdürülebilir bir turizmden bahsedebilmek için
yerel halkın, turizme ve turizmin gelişimine yönelik tutumlarının ve bakış açılarının
bilinmesi önemlidir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, Fethiye’de yaşayan yerel
halkın bölge turizminin gelişimine yönelik tutum ve bakış açılarını araştırmaktır.
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 477 kişiden veri elde edilmiştir.
Elde edilen veriler incelenerek hem doğum yeri hem de ikamet yeri Fethiye olmadığı
tespit edilen 28 katılımcıya ait veriler araştırma kapsamından çıkartılmıştır. Bunun
sonucunda 449 geçerli veri üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Eylül 2021 ve Şubat
2022 tarihleri arasında Fethiye ilçesinde ulaşılan ve ankete katılımı sağlanan yerel halkın
görüşleriyle sınırlı olan bu çalışmada elde edilen verilere frekans analizleri, faktör analizi,
güvenirlik analizi ile birlikte t testi ve ANOVA olmak üzere farklılık analizleri
uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda Fethiye’de yaşayan yerel halkın bölgelerindeki
turizmin gelişimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda
yerel halkın cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, Fethiye’de ikamet süreleri gibi
bazı demografik değişkenleri ile turizmin gelişimine yönelik tutumları arasında anlamlı
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular ışığında
destinasyon yöneticilerine ve turizm araştırmacılarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
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In order to develop a healthy and sustainable tourism planning for destination
management processes, it is important to know the attitudes and perspectives of the local
people towards tourism and tourism development. The aim of this research is to
investigate the attitudes and perspectives of the local people living in Fethiye towards the
development of regional tourism. In the study, data were obtained from 477 people by
using convenience sampling method. From the data obtained, the data of 28 participants,
whose place of birth and place of residence were determined not to be Fethiye, were
excluded from the scope of the research. As a result, analyzes were carried out on 449
valid data. Frequency analysis, factor analysis, reliability analysis, t-test and ANOVA
were applied to the data obtained in Fethiye district between September 2021 and
February 2022. As a result of the analysis of the data, it has been determined that the
attitudes of the local resident living in Fethiye towards the development of tourism in
their regions are positive. At the same time, it has been determined that there are
significant differences between some demographic variables such as gender, marital
status, age, education level, residence time in Fethiye and their attitudes towards the
development of tourism. In the light of the findings obtained within the scope of the
research, suggestions have been developed for destination managers and tourism
researchers.
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