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Turizmin çeşitlenmesi ve alternatif turizm türlerinin ortaya çıkması ile
birlikte turizm olgusu deniz, kum, güneş turizmi ile sınırlı olmanın
ötesine geçmiş ve bu durum, bireylerin turizme karşı tutumlarının da
yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Araştırmanın temel amacı
Balıkesir’de yaşayan yerel halkın kırsal turizm tutumlarını tespit etmektir.
Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda veriler, ilin çeşitli ilçelerinde yaşayan
yerel halktan veri toplama araçlarından biri olan anket kullanılarak yüz
yüze elde edilmiştir. Veriler, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve
tek yönlü varyans analizi ve frekans analizine tabi tutulmuş, yerel halkın
kırsal turizm tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda, Balıkesir’de yaşayan yerel halkın kırsal turizme karşı
olumlu bir tutuma sahip olduğu, turizmi kendileri için bir geçim kaynağı
olarak gördüğü ve Balıkesir ilinde yapılacak olan kırsal turizm
yatırımlarını desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Along with the diversification of tourism and the emergence of alternative
tourism types, the phenomenon of tourism has passed over being limited
with sea, sand and sun tourism this has caused reshaping individuals’
attitudes toward tourism. The main purpose of the research is to determine
the rural tourism attitudes of the local people living in Balıkesir. The
population of the research consists of local people living in Balıkesir. For
the purpose of the research, the data were obtained face to face by using a
questionnaire, which is one of the data collection tools from local people
living in the various districts province. Data were subjected to factor
analysis, independent sample t-test and one-way analysis of variance and
frequency analysis, the rural tourism attitudes of the local people were
determined. In line with the findings obtained, it was concluded that the
local people living in Balıkesir have a positive attitude towards rural
tourism, they see tourism as a means of existence for themselves and they
support rural tourism investments in Balıkesir.
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