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Turizm sektörünün önemli paydaşlarından birisi de yerel halktır. Yerel halk ve turist iş birliği
içerisinde gerçekleştirilen turizm aktiviteleri, destinasyonun kalkınmasını sağlamaktadır.
Yerel halkın turizmden sağladığı istihdam olanaklarının sayesinden daha kaliteli bir şekilde
turizm hizmeti gerçekleştirilmektedir. Yerel halkın turizm ile bütün olduğu destinasyon
örneklerinden biri de Marmaris’tir. Sahip olduğu doğal ve kültürel özellikleri neticesinde
birçok farklı turizm türü Marmaris’te mevcuttur. Marmaris sadece deniz, kum, güneş
turizmine bağlı kalmamış aynı zamanda kültür, yat, gastronomi gibi çeşitli turizm türlerine de
ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Marmaris’te yaşayan yerel halkın Marmaris turizmine ait
görüşlerinin ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada,
nicel veri toplama yöntemlerinden biri olan anket kullanılmıştır. Kolayda örneklem yoluyla
araştırma yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Toplam 354 kişi ile çalışma
gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde Marmaris turizmi hakkında
yerel halkın farklı düşünceleri olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma katılımcılarının çoğunlukla
erkek, Marmaris dışı doğumlu, serbest meslek ile uğraşan, lise ve üniversite mezunu olan
kişilerden oluşmuştur. Demografik bilgilerden sadece yaş değişkeni Marmaris turizmine
yönelik görüşleri etkileyen ifade olarak yer almıştır. Gelecek çalışmalar açısından farklı
destinasyonlarda araştırmanın yapılması öngörülmektedir. Yerel halkın turizm konusunda
yeterli bilgiye sahip olması konu ile ilgili olan farklı çalışmaların sonuçlarını doğrulamıştır.
Marmaris’i ziyaret eden turistler ile araştırmanın ölçeği uyarlanarak farklı çalışma yapılması
mümkündür.
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One of the important stakeholders of the tourism sector is the local people. Tourism activities
carried out in cooperation with local people and tourists ensure the development of
destinations. Tourism services are provided in a better quality than the employment
opportunities provided by local people from tourism. Is intertwined with the local population
of tourism in Marmaris is one of Turkey's tourism centers. As a result of its natural and
cultural features, many different types of tourism are available in Marmaris. Marmaris is not
only dependent on sea, sand and sun tourism but also has started to host various tourism types
such as culture, yacht and gastronomy. In this study, a questionnaire, one of the quantitative
data collection methods, was used to determine the views and thoughts of the local people
living in Marmaris. The research was carried out in a face-to-face manner through easy
sampling. A total of 354 people were employed. When the findings were evaluated, it was
found that local people had different opinions about Marmaris tourism. Most of the
participants were male, born out of Marmaris, self-employed, high school and university
graduates. Of the demographic data, only the age variable was used as an expression affecting
the views towards Marmaris tourism. It is envisaged to conduct research in different
destinations for future studies. The fact that the local people have sufficient information about
tourism confirmed the results of different studies related to the subject. It is possible to
conduct different studies with the tourists visiting Marmaris by adapting the scale of the
research.
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