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Öz
Uluslararası düzeyde turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişiminde yerel halkın olumlu tutumlara
sahip olması önem taşımaktadır. Yerel halk tutumların değerlendirilmesi, turizme yönelik beklentileri
veya memnuniyetleri hakkında öngörülerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilir
turizm adımlarının atılmasında turizm paydaşlarına planlama ve faaliyetlerinde de yardımcı
olmaktadır. Araştırmanın amacı, Edirne yerel halkının sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik
tutumlarının demografik özellikleri ile değerlendirilmesidir. Araştırma, 28 Ocak- 5 Nisan 2019
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu süre dahilinde anket yöntemi ile Edirne evreninden 457 katılımcıya
ait veri elde edilmiştir. Veriler, internet ortamı ve yüz yüze görüşmeler ile toplanılmıştır. Araştırma
sonucunda, yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik ifadelere yüksek katılım sağladıkları
görülmüştür. Demografik özellikler ile değerlendirilmesinde, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlara
ait ifadelere benzer katılım sağladıkları görülmektedir. Benzer tutumlar ile turizmin ekonomik, sosyal
ve çevresel olumlu etkilere sahip olduğu öngörülmektedir. Dolayısıyla olumlu tutumlara sahip yerel
halkın mevcut turizm gelişimine yönelik olumlu davranışlar sergileyeceği ve sürdürülebilir turizm
gelişimini de destekledikleri öngörülmektedir.
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Abstract
It is important that local people have positive attitudes in sustainable development of tourism activities
at international level. The evaluation of the attitudes of the local people provides the predictions about
their expectations or satisfaction with tourism. In this respect, it also helps tourism stakeholders in
planning and conducting sustainable tourism steps. The aim of the study is to evaluate the attitudes of
Edirne local people towards sustainable tourism development with demographic characteristics. The
research was conducted on 28 January - 5 April 2019. During this period, data of 457 participants from
the Edirne universe were obtained by survey method. Data were collected through the internet and
face-to-face interviews. As a result of the research, it was seen that the local people had high
participation in the statements about sustainable tourism development. In terms of demographic
characteristics, it is seen that they have a similar participation in expressions of environmental, social
and economic dimensions. With similar attitudes tourism is expected to have positive economic, social
and environmental impacts. Therefore, it is predicted that local people with positive attitudes will
exhibit positive behaviors towards the current tourism development and support sustainable tourism
development.
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