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ÖZ
Turistik destinasyonlarda turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel
etkileri olabilmektedir. Bu etkiler yalnızca olumlu olmamakta, çevresel,
sosyal ve kültürel bozulmalar görülebilmektedir. Bu etkilerden en fazla
etkilenen de yöre halkı olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, Çeşme’de
yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine yönelik bakış açısını ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada, bir soru formu oluşturulmuş ve
yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde
araştırmaya katılanlar ilçede turizmin; trafik yoğunluğu, park yeri sorunu,
çarpık kentleşme, kalabalıklaşma, gürültü ve çevre kirliliğine sebep
olduğu, doğayı olumsuz etkilediği, yerel halk arasında ekonomik kazanç
eşitsizliği yarattığı ve fiyat seviyesini arttırdığını belirtmişlerdir.
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In the destinations where tourism develops, there are positive effects
primarily in economic terms. This is followed by social, cultural and
environmental developments. However, the effects of tourism are not only
positive but also environmental, social and cultural distortions can be seen.
Undoubtedly, what is affected mostly by the positive and negative effects
that arose are the people of the region where tourism develops. For this
reason, the aim of this study is to reveal the tourism perception of the
people living in Çeşme. Tourism is developing every year in the Çeşme
district, but no research has been conducted on the tourism perception of
the locals. A research form was created and face to face questionnaire
technique was used. When the results were evaluated, it was determined
that the participants supported the tourism development despite its
negative impacts on their social lives during certain periods of the year.

