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Yerel halk, turizm gelişmelerinin başarısında önemli bir rol oynar. Bu noktada yerel halkın
turizm gelişmelerine yönelik tutumlarını ölçmek için literatürde birçok akademisyen
ekonomik ilişkilere (algıladıkları pozitif ekonomik turizm etkileri, bireysel ekonomik
çıkarlar, vb.) odaklanırken, bazıları ise kişilerarası duygusal ilişkilere (bağlılık, duygular,
hisler, vb.) vurgu yapmışlardır. Fakat yerel halkın turizm gelişmelerini destekleme niyetini
öncüllerini araştıran bir çalışmaya hâlâ ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu çalışma turizm
gelişmelerini destekleme niyetini belirlemek için üç farklı yapıyı birlikte kullanıp (topluluğa
bağlılık, duygusal dayanışma ve sosyal değişim) parasal ve duygusal ilişkileri
harmanlayarak literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu araştırmada yapısal
eşitlik modelinden faydalanılmıştır. Elde edilen çalışma sonuçlarına göre topluluğa bağlılık
ile algılanan pozitif etkileri arasında anlamlı bir ilişki yok iken, duygusal dayanışma hem
algılanan pozitif etkileri hem de turizm gelişmelerine tutumsal destekleri anlamlı bir şekilde
belirlediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda duygusal dayanışma, turizm gelişmelerine
tutumsal destek ve topluluğa bağlılık ile beraber turizm gelişmelerini destekleme niyetini
anlamlı bir şekilde açıkladığı belirlenmiştir. Turizm otoriteleri bizim bulgularımıza
başvurarak yerel halkın turizm gelişmelerini desteklerini elde etmek adına yerel halk ile
turistler arasındaki dayanışmayı arttıracak turizmle ilgili daha çok etkinlik düzenleyebilir.
Çalışmanın sonunda araştırmayla ilgili öneriler, sınırlılıklar ve gelecekteki çalışmalara
yapılacak tavsiyeler daha detaylı bir şekilde sunulmuştur.
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Abstract
Residents play a significant role in shaping successful tourism development. In that point,
several scholars have focused on the monetary relationships (perceived positive economic
impacts, personal economic benefits, etc.) while others emphasized the intimate
relationships (attachment, feelings, solidarity, etc.) to determine residents’ attitudes toward
tourism. However, there is still a need to examine the predictors of residents’ intention to
support tourism developments. Hence, this study fills out the gap by combining intimate
relations with monetary ones to predict intentional support for tourism developments by
using three different frameworks: community attachment, emotional solidarity, and social
exchange. This study used the structural equation modelling. While results indicate that the
community attachment wasn’t a significant predictor of perceived positive impacts, the
emotional solidarity significantly predicted both the perceived positive impacts and the
attitudinal support for tourism development. Finally, the emotional solidarity in tandem
with the attitudinal support for tourism development and the community attachment
significantly explained the intention to support tourism developments. In applying our
findings the tourism authorities can organize more events related to tourism, that increase
solidarity between residents and tourists, to gain residents’ support for tourism
developments. The implications, limitations, and future research suggestions are presented
in detail at the close of the paper.
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