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Çalışmanın amacı, Giresun ilinde yaşayan yerel halkın ekoturizmin etkilerine (ekonomik,
sosyo-kültürel ve çevresel) ve destinasyon aidiyetine ilişkin algılarını ölçmeye çalışmaktır.
Ayrıca, yapılan çalışmada yerel halkın ekoturizmin etkilerine yönelik algıları ile destinasyon
aidiyeti arasındaki ilişki durumu da incelenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesi
amacıyla toplam 500 adet anket dağıtılmış ve toplam 396 adet anket değerlendirmeye
alınarak, SPSS 22.0 istatistiksel paket program yardımıyla veriler analiz edilmiştir. Yapılan
analizler sonucunda, yerel halkın ekoturizmin etkilerine ve destinasyon aidiyetine ilişkin
algılamaları orta düzeyin üzerinde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yerel halkın
demografik özellikleri ile ekoturizmin etkileri ve destinasyon aidiyeti algılamaları arasında
yapılan ilişkisel analizler değerlendirildiğinde, erkeklerin kadınlara oranla ekonomik etkileri
daha çok algıladıkları, evlilerin bekârlara oranla daha çok destinasyon aidiyetine sahip
oldukları, merkezde yaşayanların ilçede yaşayanlara oranla ekonomik etkileri daha çok
algıladıkları, 15-24 yaş arası kişilerin hem 60 yaş ve üzeri hem de 25-59 yaş arası kişilere
oranla daha az destinasyon aidiyetine sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Ölçekler
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda, ekoturizmin
ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri ile destinasyon aidiyeti arasında zayıf ve pozitif
yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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The aim of the study is to measure the perceptions of the local people who live in the
Province of Giresun related to the effects of ecotourism (economic, socio-cultural and
environmental) and destination belonging. In addition, the relationship between the
perceptions of the local people regarding the effects of ecotourism and destination belonging
has also been examined. A total of 500 questionnaires were distributed in order to obtain the
research data, a total of 396 questionnaires were taken into consideration and data was
analysed through SPSS 22.0 statistical package program. As a result of the conducted
analyses, it was concluded that the perceptions of the local people in terms of the effects of
ecotourism and destination belonging were above the medium level. Besides, it was seen that
men perceive the economic effects more compared to the women, married had more
destination belonging than single people, those living in the city centre perceived the
economic effects more than those living in the districts, individuals aged between 15 and 24
years have less destination belonging compared to the individuals aged 60 and older and
individuals aged between 25 and 59 when the relational analysis of the demographic
characteristics of the local people and their perceptions related to effects of ecotourism and
destination belonging was evaluated. As a result of the correlation analysis which was
conducted in order to determine the relationship between the scales, it was concluded that
there was a weak and positive relationship between economic, socio-cultural and
environmental impacts of ecotourism and destination belonging.
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