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Öz 
Alternatif turizm modellerinden biri olan toplum temelli turizm, toplum üzerine odaklanan, yerel halkın turizm 
faaliyetlerinden daha fazla fayda sağlamasını amaçlayan ve yerel toplumların kontrolü elinde bulundurmasını 
destekleyen stratejilerden biridir. Toplum temelli turizm modelinde, bölgedeki turizm plan ve yönetimine yerel 
halkın katılımı, aşağıdan yukarı planlama, yerel girişimciliğin desteklenmesi ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin 
sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi son derece önemlidir. Son yıllarda Burdur ve Isparta yöresine olan 
turizm talebindeki artışlar ile birlikte seyahat acentaları bu yöreyi ortak bir destinasyon olarak değerlendirmekte 
ve tur programları hazırlamaktadır. Bu sebeple çalışmada Burdur ve Isparta yöresinde öne çıkan turizm faaliyetleri 
ile birlikte bu bölgedeki turizm gelişiminin yönetim ve planlama çalışmalarını tespit etmek için turizm ile ilgili 
görevlerde ve çalışmalarda bulunan 16 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonuçları nitel araştırma 
yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak veriler MAXQDA 2018 programı ile analiz edilmiştir. 
Çalışma sonuçlarına göre destinasyon yönetimi ile toplum temelli turizm temaları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Özellikle, yörede turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile istihdam ve yerel yatırımların artacağı tespit edilmişti. 
Böylelikle, bölgenin ekonomik olarak güçlenmesi sağlanacaktır.  Ayrıca, bölgede turizm sektöründe yapılacak 
yatırımlarda yerel girişimciliğe öncelik verilmesi ve yerel girişimciliğin desteklenmesi sonuçlarına da ulaşılmıştır. 
Bölgedeki turizm faaliyetlerinin doğal çevreye olan olumsuz etkilerinin önlemesi için planlama ve yönetim 
çalışmaları ile sürdürülebilir bir destinasyon yönetiminin önemi vurgulanmıştır. 

* Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm
Algısı: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Çalışma” adlı tez çalışmasından türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Destinasyonu, Destinasyon Yönetimi, Toplum Temelli Turizm, Burdur ve Isparta 
Yöresi. 
Makale Gönderme Tarihi: 02.07.2019  
Makale Kabul Tarihi: 05.10.2019 

Önerilen Atıf:  
Sarı Gök, H. ve Ünüvar, Ş. (2019). Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde 
Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1055-1073. 
© 2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Journal of Turkish Tourism Research 
2019, 3(4): 1055-1073. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.228 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Community Based Tourism in Destination Management: A Research in Burdur 
and Isparta Region 

Lecturer Hatice SARI GÖK, Isparta University of Applied Sciences, Yalvaç Vocational School, Isparta, 
e-mail: haticesarigok@sdu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0949-2593

Associate Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR, Selçuk University, Faculty of Tourism, Konya, e-mail: 
safakunuvar@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9177-8704 

Abstract 
Being one of the alternative tourism models, community-based tourism is one of the strategies focusing on the 
society, aiming to benefit the local people more from tourism activities and supporting the control by local 
communities. In the community-based tourism model, several aspects such as the participation of local people in 
tourism planning and management within the region, bottom-up planning, supporting local entrepreneurship and 
qualifying the tourism activities in the region with a sustainable approach are highly important. In recent years, 
along with the increase in tourism demand in Burdur and Isparta region, travel agencies started to consider this 
region as a common destination and accordingly, arranged tour programs. In this regard, interviews were 
conducted with 16 participants in tourism related tasks and studies in order to determine the management and 
planning studies in tourism development and to present prominent tourism activities in Burdur and Isparta region. 
The results of the interviews were evaluated with descriptive analysis and content analysis, and the data were 
analyzed with MAXQDA 2018 software program. Consequently, the study examines the relationships between 
destination management and community-based tourism themes.  In particular, it was determined that employment 
and local investments would increase with the development of tourism activities in the region. Thus, economic 
strengthening of the region will be ensured. In addition, the results of prioritizing local entrepreneurship and 
supporting local entrepreneurship have been achieved in the investments to be made in the tourism sector in the 
region. In order to prevent the negative effects of tourism activities on the natural environment in the region, the 
importance of sustainable destination management is emphasized through planning and management studies. 
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